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 لی موضوعات يتفصفهرست                     

 
 

 صفحه                              موضوع 

 

 الف          مقدمۀ از محترم حسبی اهلل 
 هـ             مقدمۀ مترجم : 

 1              سخن  نۀيزم
 3           باب اول : موضوع دعوت

 4          فصل اول : تعریف اسالم  
 12          دوم : ارکان اسالمفصل  
 13      « إله أال اهلل ال » شهادت : رکن اول   
 14          له إمعنای کلمۀ    
 14         معنای کلمۀ توحيد   
 14          توحيد الوهيت    
 16          توحيد ربوبيت    
 17         دالیل توحيد ربوبيت   
 18    نهفته در نفسها قرآن و توحيد ربوبيت   
 20   است  الوهيتتوحيد  توحيد ربوبيت مستلزم   
 22         توحيد دانش جدید و    
 23     «محمد رسول اهلل » شهادت رکن دوم :   
 24        يامبرانحکمت فرستادن پ   
 24          خاتمۀ رسالت ها    
          25دالیل نبوت محمد    
 26          دالیل اعجاز قرآن    
 28      تحدی قرآن کریم به مخالفين    
 33     پيامبران  مقتضيات ایمان به نبوت   
          36وجایب ما در برابر پيامبر   
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 40         رکن سوم : عمل صالح   
 40     جایگاه عمل صالح در اسالم      
 42  پذیرفتن اسالم شرط قبول عمل صالح ..     
 42   بدعت گزاری در اسالم مردود است     
 43      در اسالم  تنوع عمل صالح     
 43         اهميت نماز      
 45         سایر عبادات      
 47         فصل سوم : ویژگيهای اسالم  
 48       ویژگی اول : از جانب اهلل است  
 49    پيآمدهای الهی بودن دین اسالم     
 54        ویژگی دوم: دین شامل است  
 56  قوانين ...م و مقارنه بين شمول اسال      
 59      ویژگی سوم : همه گير بودن شریعت  

 60  در شریعت اسالمی دليل اول : جایگاه مصلحت     
 64  طبيعت احکام آ دليل دوم : مبادی شریعت و    
 65   نوع اول : قواعد و مبادی عامۀ شرعی     
 67      نوع دوم : احکام تفصيلی      
 73      احکام شرعی دليل سوم : مصادر   
 74      ویژگی چهارم : قانون جزاء در اسالم  
 76     ویژگی پنجم : ارزشگرایی و واقعبينی  
 76    مثاليت و ارزشگرایی اسالم      
 76    اعتدال و ميانه روی : اول       
 79       دوم : شمول        
 80      واقعيت گرایی اسالم       
 84         نظامهای اسالم  فصل چهارم : 
 85       بحث اول : نظام اخالقی اسالم   
 87        جایگاه اخالق در اسالم   
 89       گيهای نظام اخالقی در اسالمویژ   
 89      و تفصيل ارزشها..تعميم اول :    
 97       مثالهای از سنت نبوی     
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 102        دوم : شمول دایرۀ اخالق   
 104     سوم : لزوم آن در وسایل و اهداف   
 104       چهارم : پيوند اخالق با ایمان    
 105           : جزاء پنجم    
 106    ممکن است آیا کسب فضایل اخالقی    
 107     فضایل اخالقیتقویم اخالق و کسب    
 110         وسایل تقویم اخالق    
 120       اسالم بحث دوم : نظام اجتماعی   
 121     اسالم  مطلب اول : اساس نظام اجتماعی  
 124    یعقيدۀ اسالم نتایج تأسيس جامعه بر بنياد   
 124     اول : پيوند ایمانی بين افراد جامعه   
 125    جاهلیدوم : از بين رفتن تمام تعصبات    
 126    ... تقوا معيار برتری بين انسانها سوم :    
 127    مطلب دوم : ویژگيهای نظام اجتماعی اسالم  
 127         اول : رعایت اخالق    
 131         دوم : التزام به عدالت    
 134        سوم : توجه به خانواده    
 148       چهارم : جایگاه زن در جامعه   
 161    بدوش فردپنجم : مسئوليت اصالح جامعه    
 169          افتاء  بحث سوم نظام  
 172         مطلب اول : مستفتی    
 184          مطلب دوم : مفتی    
 184       شروط الزم برای مفتی    
 187          اقسام مجتهد     
 194         مطلب سوم : افتاء    
 201         مطلب چهارم : فتواء   
 204         بحث چهارم : نظام حسبه   
 205     مطلب اول : تعریف ، مشروعيت و..   
 210     فرق بين محتسب و متطوع      
 211         والیت حسبه      

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 
 

 212    والیت محتسب و والیت قاضی      
 213        شروط محتسب      
 218      آداب الزم برای محتسب      
 210         مطلب دوم : محتسب    
 220       محتسب عليه مطلب سوم :    
 220       انواع محتسب عليه      
 223        مطلب چهارم : موضوع حسبه   
 223     منکر موضوع حسبه است .     
 224  چه کسی ميتواند عملی را منکر بخواند     
 224     شروط منکر قابل احتساب      
 227       وسعت موضوع حسبه      
 230        احتساب مطلب پنجم :    
 230  احتساب باچه چيزی صورت ميگيرد      
 231        مراتب احتساب      
 231         فقه احتساب     
 235    احتساب چه وقت واجب است      
 236    احتساب چه وقت مستحب است      
 237      شرط اقدام به احتساب      
 238      احتساب در عصر حاضر      
 239       در اسالم بحث پنجم : نظام حکم   
 239        زمينۀ سخن       

           مطلب اول : خليفه    
 241           تعریف خليفه   
 241         وجوب تعين خليفه   
 244     را داردحق انتخاب خليفه چه کسی    
 244      اساس حق امت در انتخاب خليفه   
 245         قانونی خليفه جایگاه    
 246     ميگيرد  تعين خليفه چگونه صورت   
 247          اهل حل و عقد    
 249    حاضرشناخت اهل حل و عقد درعصر   
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 249           تعين وليعهد    
 252        شروط الزم برای خليفه    
 255           عزل خليفه    
 256          اجرای عزل خليفه   
      مطلب دوم : شورا    
 257           وجوب شورا   
 258  کنار گذاشتن شورا موجب عزل خليفه ميشود   
 258        چرا مشوره مهم است ؟   
 259     گردد در چه مواردی باید شورا دایر    
 259            اهل شورا    
 261   بروز اختالف بين رئيس دولت و اهل شورا   
 262       پذیرفتن رأی رئيس دولت    
 264        اعتراضات و جواب آنها    
 265        حق افراد در اظهار رأی   
 266        حدود آزادی اظهار رأی    
 267      برگزاری شورا در عصر حاضر    
 اسالمی به نظامهمگانی مطلب سوم : انقياد و خضوع   
 268           زمينۀ سخن    
 268      قدرت امت اسالم مقيد است ...   
 269      صالحيت خليفه نيز مطلق نيست   
 269      پيآمدهای مقيد بودن صالحيتها    
 270     جدیت و رعایت در اجرای شریعت   
 271    دولت اسالمی یک دولت قانونی است    
 مطلب چهارم : مقاصد حکم در نظام اسالمی  
 273      يله است نه هدف حکومت وس   
 273           مقاصد حکم    
 274    مقصد اول : حراست و پاسداری دین    
 276    مقصد دوم : سياست دنيا بوسيلۀ دین    
 بحث ششم : نظام اقتصادی   
 282           زمينۀ سخن    
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 اول : مطلب   
 284   اقتصاد اسالمی اساس فکری نظامبخش اول : 

 285     ول : ملکيت خاص اهلل متعال استا   
 285     دوم : اموال در ملکيت اهلل متعال...   
 286       سوم : کائنات مسخر انسان..   
 286      چهارم : ملکيت مجازی انسان   
 288     پنجم : بکار بردن اموال در کسب...   
 288      ششم : دنيا وسيله است نه هدف   
 ویژگيهای نطام اقتصاد اسالمی  : بخش دوم  
 290       مراعات فطرت انسانی : اول    
 292      رعایت ارزشهای اخالقیدوم :    
 293     سوم : برآوردن ضرورتهای اساسی   
 مطلب دوم : اساسات عمومی نظام اقتصاد اسالمی  
 298         اصل اول : آزادی کار   
 303      حق مالکيت شخصیاصل دوم :   
 307        اصل سوم : حق ميراث   
 مطلب سوم : بيت المال، عایدات و مصارف   
 310 .   زمينۀ سخنبخش اول : عایدات بيت المال :   
 311           اول : زکات    
 217           دوم : جزیه    
 318           سوم : خراج    
 320      چهارم : عشور ماليات گمرکی   
 320           پنجم : غنيمتها    
 323           ششم : فیء   
 324         هفتم : موارد دیگر    
 بخش دوم : مصارف بيت المال  
 324         اول : مصارف زکات    
 325       دوم : زکات و خمس معادن   
 326           سوم : غنيمتها   
 326           چهارم : فیء   
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 329         ششم : نظام جهاد بحث   
 337      بحث هشتم : نظام جرایم وعقوبات   
 بخش اول : جرم   
 338          تعریف جرم     
 339            انواع جرم    
 339         اول : جرایم حدود    
 340      دوم : جرایم قصاص و دیتها    
 340        سوم : جرایم تعزیری    
 341          دوم : عقوبت بخش    
 342   پروردگار تشریع جزاء رحمتی از سوی     
 342       قاطعيت در اجرای حدود    
 343      مساوات در تطبيق عقوبتها....    
 344     عقوبتهای شرعی بر مبنای عدل ...    
 انواع عقوبات    
 345          اول : حدود     
 353        دیتهادوم : قصاص و     
 356          سوم : تعزیر    
 358        اعتراضات و تردید آنها   
 364           خالصه     
 فصل پنجم : مقاصد اسالم  
 365      تحقق بخشيدن مصالح همگانی   
 366          انواع مصالح     
 366      معيار های شناخت مصالح    
 367      مصلحتها عجز انسان در تميز     
 367       مصلحت حقيقی انسان     
 367    مصالح دنيا وابسته به مصالح آخرت    

 370            باب دوم : دعوتگر 
 371         فصل اول : شناخت داعی   
 371        نخستين دعوتگر      
 372   بياء استدعوت بسوی اهلل وظيفۀ ان     
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 373 ء ی ۀ دعوت شریک انامتهای در وظيف     
 375  چه کسانی مکلف به دعوت الی اهلل اند     
 377       شبهات و اعتراضها      
 385   چرا مسلمان مکلف به دعوت ميباشد     
 387     دعوت به اندازۀ توان داعی     
 390   داعی در هر نوع ظروف و شرایط ...     
 392  کسی ...ادامه و استمرار دعوت اگرچه      
 393  پاداش داعی بر اهلل است نه بر بندگان      
 394     مقام و جایگاه داعی در اسالم     
 395      فصل دوم : توشه و وسایل دعوتگر   
 بحث اول : فهم دقيق     
 396         علم قبل از عمل     
 397          فضيلت علم    
 398          فهم دقيق     
 399   فهم دقيق از تدبر در قرآن حاصل ...     
 400        ارکان فهم دقيق     
 406       بحث دوم : ایمان عميق     
 408     ضرورت داعی به ایمان عميق     
 410      لوازم و ثمرات این ایمان      
 411        اول : محبت       
 412     لوازم محبت بنده با اهلل       
 415        دوم : خوف       
 417        سوم : رجاء       
 418     پيوند محکم با اهلل بحث سوم :     
 فصل سوم : اخالق دعوتگر  
 422     اخالق دعوتگر اخالق اسالم است    
 422         اول : صداقت      
 425          دوم : صبر      
 427       صبر باهلل و هلل        
 428     نياز هر انسان به صبر       
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 429     ضرورت داعی به صبر       
 429     آزمونها حتمی است       
 429    آزمونهایيکه فرارراه ....       
 432     طلب کردن ابتالء و ...       
 435    خالصۀ سخن در جلب ...       
 436       سوم : ترحم و مهربانی     
 439    حساس ترحم تحمل ....ا       
 439    ترحم ، عفو و گذشت را        
 440   پراگنده...مردم رادرشتخویی        
 چهارم : تواضع      
 441     تکبر حماقت است        
 441      جزای متکبران        
 442       نهی از تکبر        
 443       حقيقت تکبر        
 444       تکبراسباب        
 444        عالج تکبر       
 447     ضرورت داعی به تواضع      
 پنجم : آميزش و کناره گيری     
 449      کداميک بهتر است ؟      
 449      مخالطت حتمی است       
 450  آميزش با مردم برای داعی واجب..      
 450     حدود آميزش با مردم       
 450     زیدگان صحبت داعیگ      
 452   داعی در برابر دوستان و...روش       
 453      عزلت گزیدن داعی       

  .باب سوم : مدعو 
 455         زمينۀ سخن      
 456    فصل اول : مدعو ، حقوق و مسئوليتهای او   
 456        مدعو کيست ؟     
 458         حقوق مدعو     
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 460   انسانی بی ارزش پنداشته نشود هيچ     
 461         وجایب مدعو     
 فصل دوم : اصناف مدعوین   
 463         زمينۀ سخن      
 464     بحث اول : مأل )اشرافيان و درباریها(   
 464      مأل و دعوت الی اهلل       
 466  اسباب عداوت مأل با دعوت الی اهلل       
 467       : تکبر اول        
 471   دوم : محبت با ریاست و مقام       
 473       سوم : جهالت        
 476    اشرافيان در هر زمان و مکان      
 478      بحث دوم : جمهور )عامۀ مردم(   
 478   جمهور زودتر از دیگران دعوت را ...     
 479   چرا جمهور زودتر به دعوت لبيک ..     
 479      اثر گذاری مأل بر توده ها      
 482   چرا عامۀ مردم از مستکبرین متأثر....     
 482       اول : خوف        
 484  دوم : گمراه سازی بوسيل مال...       
 484       سوم : شبهات        
 487         بحث سوم : منافقين    
 478      منافق در کجا پيدا ميشود     
 488         اساس نفاق     
 488      منافق بدتر از کافر است      
 489        نشانه های منافق     
 بحث چهارم : معصيت کاران    
 501      شناخت معصيت کاران      
 501       مسلمان معصوم نيست     
 502     اسباب و عوامل ارتکاب گناه     
 502         جهالت عاصی      
 504        وقایه از معاصی     
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 506   موقف داعی در برابر معصيت کاران     
 

 باب چهارم : شيوه ها و وسایل دعوت 
 507           زمينۀ سخن    
 508    فصل اول : وسایل و شيوه های دعوت   
 508    شيوه های دعوت مراجع و مصادر     
 508      اول : قرآن کریم        
 509      دوم : سنت نبوی        
 510    سوم : سيرت سلف  صالح       
 510   چهارم : اجتهادات فقهاء از ...       
 511      پنجم : تجارب        
 511    ضرورت پابندی به منهج صحيح     
 512   نتایج ناگوار خروج از منهج صحيح     
 513    صعوبت التزام به منهج صحيح      
 514   آسان ساختن التزام به منهج صحيح     
 فصل دوم : شيوه های دعوت    
 516         زمينۀ سخن      
 517      اول : مرض و دوابحث      
 517      اصل بيماری بشر       
 518   تأکيد بر ارزشهای اعتقادی        
 520     یک ایراد و تردید آن       
 522     داعی از ....دور شدن        
 522     کليات نه جزئيات        
 بحث دوم : دور کردن شبهات      
 523       مصدر شبهات       
 523    از شبهات رهایی نيست       
 524       انواع شبهات        
 525   موقف داعی در برابر شبهات       
 525   اهل باطلاز شبهات مثالهایی        
 بحث سوم : ترغيب و ترهيب     
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 538      معنا و اهميت آن        
 538 ترغيب و ترهيب با چه صورت....       
 541   شيوه های ترغيب و ترهيب       
 542    لوازم ترغيب و ترهيب        
 بحث چهارم : تعليم و تربيه     
 544      به تعليم ضرورت        
 547 بق ارزشهای...ضرورت تربيت مطا       
 548    نشانه های تربيت سالم       
 549       وسایل تربيت        
 فصل سوم : وسایل دعوت    
 550         زمينۀ سخن     
 551   بحث اول : وسایل خارجی دعوت      
 551     اول : حذر و معنای آن       
 551    حذر صفت خوب است       
 552  عيت حذر از قرآن....دليل مشرو       
 554  دليل مشروعيت حذر از سنت ...       
 556      ضرورت به حذر       
 557  برحذر بودن و توکل بر اهلل متعال       
 557        انواع حذر        
 563   دوم : قبول معاونت از دیگران       
 563 با کفایت و...  استعانت از مسلمانان       
 564  استعانت به مقصد کسب حمایت       
 564    استعانت از غير مسلمان        
 565 جواز استعانت از غير مسلمان به ...       
 565 علت جواز استعانت از غير مسلمان..       
 566 شروط قبول حمایت از غير مسلمان       
 567 استعانت در بغضی کارهای دعوت       
 568     جاد تنظيم دعوتیسوم : ای      
 569     ضرورت داعی به نظم        
 569    ضرورت جماعت به نظم        
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 « حسبی هللا » مقدمۀ از برادر محترم

 
 

ه و اصحابه حممد و علی آل لداعينياسيد  ة و السالم علی و الصالينيية عباده النب الذی بعث هلدانياحلمد هلل رب العلم
 ن و بعد : و من دعا بدعوته إلی يوم الدين الطاهري

اب کتشان، ت پریبیابان بی پایان و حاال چوخوانندۀ گرانقدر ! جای مسرت و سعادت است که در هم
،  دعوتگران فرا راهر تألیف استاد گرانمایه محترم دکتور عبدالکریم زیدان که د« اصول دعوت » مستطاب 

وست دالیقدر عناب جبقلم میمون  ،هولناک همچون بدر تابان وتار همچون مشعل فروزان گویم یا در شبهای
و مترجم  ف دردمنده برای مؤلکه از اهلل توانا و واسع الرحمترجمه مزین گردید به زیور  «مؤمن حکیمی »عزیزم 

 لت مینمایم . عانه مسئخاش ضرعانه وتهدفمند اجر بی پایان و ثواب صدقۀ روان را با الفاظ عاجزانه و حالتی م
دم ، عام  ا کشیدهو ازین ناحیه رنجهدلگیری ام درین مدت سی سال گردید ه باعث پیری و عامل آنچ

ناگوار آن بی  تلخ و ۀذایق التفات بزرگان نهضت و قدرتمندان بی همت بر استمرار دعوت اسالمی بود که امروز
..و این همه .م یرسبمنزل مقصود نمی ۀ حنظل میچشیم و با وجود دویدنهاپیاپی را چون شیر توجهی های

 !! همان بی توجهی ها میباشدبدبختی نتیجۀ  هو این هم رگشتگیس
 : فرمودند    مالک  امام بزرگوار و مجتهد ربانی امامبچنین بنبستی مواجه شویم ، زینکه قبل ا ما

ُمَّةِ  َهِذهِ  آِخرَ  ُيص ِلح َوَلن  »  َلحَ  َما إّلَّ  اْل   « هَلَاَأوَّ  َأص 
 « ح شد .دان اصالبآنچه که اول این امت  ۀمگر بوسیلفساد و تباهی آخر این امت صالح نمیگردد » 

ه و روش اء به راو اقتد«  دعوت الی اهلل» همانا  ، ن دوای شفابخش که صالح امت را تضمین مینماید و ای
 بود ....پیامبر گرامی اسالم 

 : ر ما غلبه یافتب المی سیل ا ی کامالً بیگانه از خط مبارزۀ اص، دو اندیشۀ دیگرولی متأسفانه که بجای دعوت
 اندیشۀ افراط و کجروی در سیاست .  مدو بی فرهنگ و ثقافت ویکی نظامیگری 

نظریه و دینه ادیخوابدینسو دو شیوۀ متضاد بین رهبران راستین و دروغین و ا عالم آز سال صدهااز 
 مورد مناقشه بود که ؛ چه راهی را انتخاب کنیم ؟بیدین  پردازان

 سیاست اسالمی و یا اسالم سیاسی ؟!
محمد عبده ، ی چون ۀ پیش قراوالن نهضت اسالمتعین شدمشی  ، در خط آرمان و غایۀ هدف امر در ابتداء

بود که به مرور زمان باألثر « سیاست اسالمی » پیاده ساختن و اتخاذ شیوۀ  شیخ زغلول و سید جمال الدین و ...
Pluralism ین استعماری از ئسیاسی غرب ، سازش و آشتی های پنهان و علنی با کنوانسیونها و آ

از اذهان مسلمانان کشیده شد و بجای  ، این اندیشهی نظامالنما و رهیابی و سیطرۀ شان با طرف قشر روشنفکر
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، که این خود نشانۀ فاصله گرفتن و کناره  گردید در حالت جاگزینی کامل« اسالم سیاسی» آن ، اندیشۀ 
مسلمان و مسلمان حین مطالعۀ اندیشه های فکری رجال سیاسی و نمونۀ آنرا از اسالم است .  مسلمانان گیری

 بخوبی مشاهده کرده میتوانیم . نما در تاریخ سیاسی هند و تسلط بریتانیای کبیر آنروز 
ویی ها ... فتنه ج یها ودسیسه ساز وطئه گریها،، درین بحر عمیق و بیکرانۀ تدربین همچو امواج متالطم 

رستان ابدی ه گوی به منتهکازین راهی تالش میورزند تا نسلهای آینده را  متعال مخلصانهبازهم دوستان اهلل 
 .ات دهندجاست ، ن

گانه راه ییم ، یفکر نمادورنگری عمیم ، با دقت کامل و آگاهی شامل ت سلیم وو بی آالیشاگر با وجدان 
الج این نسخۀ ع ورفته م اسالم در پیش گلم همانست که دانشمند فخیم و دلسوز عاالمؤفقیت و سربلندی اس

وت اسالمی ع دنی وکر دیفکش مینمایند که همانا احیای ( و سیکوالریزم را برای ما پیش یبیماری )غرب زدگ
 است . 

 ول اهلل هدی رس واهلل  که احکام و هدایاتمعیار صدق اندیشه و گفتارشان برای ما مسلمانها واضح است 
 میباشد. 

اسالم ت . سالم اسابه  بازگشت من با کمال ایمان و اطمینان میگویم که راه حل مشکل کنونی امت اسالمی
الظاهر باهلل  » اسالم . نه ناب و خالص ، اسالم بدون تفرقه و چندپارچگی ، اسالم صلح ، وحدت، اخوت، اخالص

زی شده . ... دست با وجیه شده وتنه اسالم .  «همپیمان صلیبیهاالعاضد باهلل » و نه اسالم  « و سازش به مغل شرق
هره ، ن زباسالم حامد  ،ن زیاد ارق بحابه ، اسالم ابوذر ، اسالم عبداهلل بن زبیر، اسالم طاسالم پیامبر ، اسالم ص

زیر لوایش  رانی دری و ایکه تاجک و پشتون و ترکاسالم صالح الدین ، اسالم عثمانی ، اسالم محمود غزنوی 
 متحدانه و برادرانه در برابر هنود مشرک و بدکار میجنگنیدند . 

 باشد . « دعوت الی اهلل » دعوت همانست که دعوت  و معیار صداقت
 ....و دعوتگران خیلی گرم است !!   واقفم که امروز نیز مانند دیروز محفل دعوتها

ابانه محبوب و بی ت دقیق ولی با تأسف که در بین این دعوتهای پر زرق و برق و ظاهر آراء باوجود نظارۀ
 !نیافتم آن میان نام دارد در  «دعوت الی اهلل»که خود را 

 اما چرا دعوت را باین حد دوست دارم ؟
ترک دعوت  د است وتوحی دعوت الزمۀ (اگر اشتباه نکرده باشم ) استنباط و برادشتی که من از قرآن دارم

 تعالی واضامندی رهلل و لۀ قربت الی ایاست که وس «اخالق»را شرک برداشت کرده ام و همین توحید مزین با
  مناً نعمات ابدی اخروی و نجات از آتش جهنم را نیز در پی دارد .میگردد . که ض

 ت جاییکه میفرماید : نموده اس اهلل متعال بر ما منت گذاشته و ما را مأمور به تعقیب راه پیامبر 
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رو منست بع و پیسیکه تاکو دانسته من و بگو ای پیامبر که این دعوت الی اهلل راه منست که به دیده » 
او  وت بسویکه دع}}مردم را بسوی اهلل واحد دعوت میکنیم{ و اهلل از هر عیب و نقص و ضعفی پاکست 

س از رت ترک دعوت جز ،{ چه } که از ترس این و آن دعوت را ترک کنم  ممشرکان نیستناکام بماند{ من از 
  «.غیراهلل و ضعف موضوع داعیه عاملی ندارد . پس ترک دعوت مساوی با شرک است 

 و میفرماید : 
         /(94)الحجر 

لی اهلل نی دعوت ایع« ن بآنچه امر شده ای و از مشرکین روی بگردا و اعالن کنشکار ای پیامبر{ پس آ»}
  «. مالً آشکار کن و برنامۀ خود بسازرا ع

 میفرماید : و 
                  /(36)الرعد 

ه او شرک بزی را{ چییچ }بی هیچ شکی فرموده شده ام که تنها اهلل یکتا را بپرستم و ه}ای پیامبر{ بگو
 نیارم . }بنابرین { بسوی او دعوت میکنم و بازگشت }همه { بسوی اوست . 

 : میفرمایدو
            (87القصص) 

 ت و هرگز از مشرکان مباش ! بسوی پروردگارکن}مردم را {  و دعوت
 . (گویا اینکه ترک دعوت شرک باشد)

 ماید : ساخته و میفر باز در امر دعوت و استقامت درین راه مؤمنان را شریک پیامبر 
              /(112)هود 

از . و } شته اند{ باز گبآن استفامت ورز }تو{ و هر کسیکه با تو }بسوی اهللچنانچه فرموده شده ای » 
 حدود امر{ تجاوز مکن که بدون شک به هر آنچه میکنید او بیناست .

 و چندین احکام دیگری که مجال تذکر همۀ آنها نیست . 
د که یده عه قرارد مطالمورو ثقل مأموریت امت را شما دقیقا  تو اهمیت دعوخوانندۀ عزیز ! حاال ارزش 

 مسئولیت ما تا چه حد است ؟
 و ردیدهگتذکر مو باز با کمال تأسف از فساد امتهای گذشته که باعث هالکت واضمحالل شان شده 

 میفرماید : 
              /(116)هود 

 «ند.دیکرمنهی  {برجامعه پس چرا در امتهای پیش از شما خردمندانی نبودند که از فساد }حاکم» 
جز نشانۀ بارز  چنان امر حتمی و ضروری است  که ترک آن پس لزوم پیروی از داعیۀ رسول اهلل 

در  مزشب ورو ست تاایگری نیست . این و صدها دلیل دیگر مرا واداشته سفاهت و کودنی و کوردلی چیز د
 غم دعوت بگذرد . 
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اکنون ند . کر عطاء یرکثیخاهلل تبارک و تعالی مؤلف گرانمایه و دلسوز جهان اسالم را در حیات و مماتش 
کری فوش سچۀ و ترا با دست مبارکحمد و سپاس مر آن ذات بی نیازی را که این کتاب قیمتی و گرانبها 

 می به زیور مناسب ترجمه آراسته شد . یدوست عزیزم مؤمن حک
  :شد ب انسان را بخود مجذوب میسازد از چهار ناحیه میبالآنچه درین ترجمه فکر و ق

جمه است ( نونی ترای قایکی اینکه ؛ مترجم دور اندیش )با انصراف نظر از تعابیر مختلف که از شیوه ه
 مالً مفهوم موضوع را رعایت میدارند . درامر امانت داری کا

تعمار( که کهن اس دستور ، با وجود فتنۀ سراسری و تفرقه بازیها )طبقدوم اینکه ؛ از عنایت پروردگار 
ا در زیر رم اسال ورآن هند قابصورت سرطان خبیثی دربین ما شایع شده و )کل حزب بما لدیهم فرحون ( میخو

سانی ، سمتی ومی ، لقهبی ، ، تفرقه های مذ یو همبستگی فکرند و بنام توحید پارچه پارچه کن دندانهای انیاب
 ز هر نوع گفتارسته و انگری و ... براه اندازند . مترجم گرانقدر با بصیرت کامل و دقت موحدانه بسوی قضایا

ته نظران ا به کوف ره و راه اختالتوعملی که باعث تفرقه و تشتت فکری و دیدگاهی مردم ما شده کنار رف
هلل لم او . ادام ازبان ق کری منفپروف فکر میکنم ، او زبان مؤلف بوده و شالودۀ  ۀطوریکه حین مطالعگذاشته ... 

 عمره الشریف .
د که هیچ ر میگیروا کادر ترجمۀ مفاهیم و مطالب آنقدر از ساده نویسی حکیمانه و روش شی ؛سوم اینکه

یسندگان نولیقۀ ف سروش )برخال ننوشتار وی نمی بینیم که همی نوع غموض ، تعقید ، تنطع و تشدق را در
 اشد . ه میبروش مسنونروشنفکرمآب ، که نمیدانم به چه نیتی راه تکلف را درپیش گرفته اند ( 

ند وشش میککفته و گرا نفرت  «بخل علمی»چهارم اینکه ؛ آقای حکیمی با حاتم بخشی عالمانۀ خود صفت 
از  خرج می آوردندمن سند و ین بدوکه احیاناً مؤلفله ها و سخنان ائمۀ سلف رحمهم اهلل را که احادیث ، آثار ، مقو

اب نویسی اعر اً ضمنودهد  ه خواننده نشانهم تفکیک نموده و صحیح و سقیم آنرا با مراجعه به منابع معتبر ب
ندی مر عالقه رای هش است که حفظ و فرا گیری آنرا به صورت درست برازپرمهم و بس احادیث و آثار کار

 ود . ار میشصحت و سقم آثو دریافت میسر و آسان میسازد . و بیشتر اوقات شان صرف همین مسایل 
آثار را نیز  حادیث وربی ااند که بهترین کتابها را ترجمه نموده اند ولی سند و متن ع ینویسندگان زیاد

مراتب پائین ب اه رارزش ترجم که این چنین کاری ،ترجمه نموده و از آوردن متن و حوالۀ آن اجتناب نموده اند 
 حتی اإلمکان ،ور است دۀ کشمیآورد . ولی خوبی و ارزش ترجمۀ مشار الیه که عالمۀ دلسوزی آن به جوانان آین

رد اینست اد ی اهمیتن خیلعین متن را بدسترس خوانندگان میگذارد . و گذشته از همه ، بازهم چیزیکه نزد م
ن روی همی وگهداشته  ی را از لباس سفید خود دور نهغه ها  و رنگهای گروهمه صب« هلل صبغۀ ا» که جز 

ختی آرام زیر در لحظۀ ا مانده و چون مسافری تنها و ناشناس که چندهدر زندگی تن ملحوظ است که چون من
ا  توانا وعلیم باهللکه  ته اسهمه برید زامیدهد ، جز دوستان انگشت شماری  گرفته و باز براه و سفر خود ادامه

 ی و الفت ذاتی خود با ایشان یار باد . انس گیر
                                                                           

 «حسبی هللا » ابوظهير
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 هجري شمسي 1388سال  ول ثورا       

 

 مقدمۀ مترجم

 

شته قشه داو جايگاه دعوت الی اهلل در اسالم، آشکار تر از آنست که ضرورتی به استدالل ومنااهميت 

 لی ا هللاآن کريم و احاديث نبوی مراجعه کنيم بوضاحت مشاهده خواهيم کرد که دعوت باشد . اگر به قر

 بعنوان برازنده ترين صفت اين امت نشاندهی گرديده است . 

مت قرآن کريم تمام امت اسالمی را مکلف به دعوت نموده و دستور ميدهد که بايد از خود يک ا

 دعوتگر بسازند . 

  ڌۀ    ۀڻ    ڻڻ  ڻں    ں   ڱ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ ڌ 

 (١٠٤آل عمران: )                                                                                                 

ه كار ب ، و [ به سوى خير دعوت نمايند همه مردم را بايد از شما گروهى باشند كه ] و »

كه قط همين مردم اند ف ; و شت بازدارندز از كار ناپسند و ، و پسنديده وادارند شايسته و

 «    يقيناً رستگارند

ين اتوجۀ و به دنبال آن، خيريت اين امت را مربوط و منوط به دعوت الی اهلل دانسته و ايشان را م

 مسئوليت اصلی شان ميسازد و ميفرمايد :

  چ  ٹڤ    ٹ   ٹ  ٹ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ چ 

 (١١٠آل عمران: )                                                                                                                    

شما بهترین امتی هستيد که برای مردم بيرون آورده شده اید ، به نيکی امر ميکنيد و » 

 « از بدی نهی مينمائيد و به هللا ایمان می آورید

اه اصلی من ردستور ميدهد که به مردم صراحتاً بگويد که دعوت الی اهلل  در جای ديگری به پيامبر و 

 و کسانی است که از من پيروی ميکند . 

 ڌ  گک  ک   گ    کک     ڑڑ  ژ ژ   ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈڌ 

 (١٠٨يوسف: )             

بینايى به سوى  پیرو من است بر پايه بصیرت و یکههر كس راه من است كه من و : اين طريقه و بگو »

 «    من از مشركان نیستم قصى منزّه است ون ر عیب وو هللا از ه ، نیمك هللا دعوت مي 

نسته و سالمی داومت ادعوت الی اهلل و به تعبیر قرآنی امر به معروف و نهی از منکر را يکی از وظايف اصلی حک

 میفرمايد : 
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ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ      ڌ  ڌ    ڌ 

 (٤١الحج: )  ڌگ  گ   ڳ  

 كارهاى هب را مردم و ، پردازند  یم زكات و ، دارند  می برپا را نماز ، دهیم تمکّن را در زمین قدرت وايشانکه اگر آنهايی »

 «    است اهلل ا فقط در اختیاركاره همه عاقبت و ; دارند  بازمی زشت كارهاى از و دارند  می وا پسنديده

باشد . اهلل می ت الیو باآلخره يکی از صفات خاصی كه مؤمنان مخلص را از منافقان متمايز میسازد ، همانا دعو

 چنانچه میفرمايد : 

ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڌ 

 (٧١: هبالتو) ڌڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   

 كارهاى از و دهند  می انفرم شايسته و نیك كارهاى به همواره ; يکديگرند كارساز  و دوست ايمان با زنان ان ومرد» 

 ینا  يق ; نمايند  می اطاعت پیامبرش و اهلل از و ، پردازند  می زكات و ، كنند  می برپا را نماز و ، دارند  بازمی ناپسند و زشت

 «   است حکیم و ناپذير شکست تواناى اهلل زيرا ; هدد  می قرار رحمت مورد را آنان اهلل

 مايد : هود میفريرفتن گترک دعوت را يکی از اسباب نزول لعنت معرفی مینمايد . چنانچه در مورد علت ملعون قرار 

ڃ    ڃڄ  ڃ  ڃ  ڄ ڄ    ڄ  ڦ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڌ 

  ڌڎ    ڎ  ڌ  ڌ چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  

 (٧٩ – ٧٨المائدة: ) 

 كه بود اين براى شانشدن لعنت.  شدند لعنت مريم بن عیسى و داود زبان به شدند كافر كه آنان اسرائیل از بنى »

 را يکديگر آنان( 78.) كردند  می تجاوز[  الهى حدود از ] همواره و داشتند سرپیچى[  ءانبیا و اهلل هاى فرمان به نسبت ]

 «  ( 79.) دادند  می انجام را آنچه بود بد مسلما .  داشتند  بازنمی شدند می  مرتکب كه زشتى ازكارهاى

  .گنجد در  قرآن كريم آيات بیشماری در باب دعوت وجود دارد كه  ذكر تمام آنها درين مختصر نمی

يد و نماده میا افارهمچنان احاديث بیشماری در باب دعوت الی اهلل وجود دارد كه تعدادی از آنها وجوب دعوت 

ند و رح میکشمار ديگری حکمت و فلسفۀ دعوت را شرح میدهد و تعداد ديگری اسالیب و شیوه های دعوت را ش

ری از جلوگی واحاديث صحیحی وجود دارد كه به صراحت اعالن میکند كه نجات امت اسالمی از هالكت دستجمعی 

اين  رح بیشترجد و شن احاديث درين مختصر نمیگننزول عداب الهی مربوط به دعوت الی اهلل میباشد . ذكر تمام اي

 مايیم : يی مینموضوع را در متن كتاب خواهید يافت . اما درينجا چند حديث را بعنوان مثال برايتان بازگو

 َعلَي ُكم   اّللَُّ  َسلِ َطنَّ لَيُ  أَو   ِر،كَ ال ُمن   َعنِ  َولَتَ ن  َهُونَّ  ِِبل َمع ُروِف، نَّ لَتَأ ُمرُ :" اّللَِّ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ُهَري  َرَة، َأِب  َعن  » 
ُعو ثَّ  ِشرَارَُكم ،  ( للطبرانی لمعجم الکبیرا)  « َلُكم   يُس َتَجابُ  َفال ِخيَارُُكم   يَد 

ا اينکه يبديها نهی میکنید و  فرمودند : حتما  به نیکی امر میکنید و از روايت است كه رسول اهلل  از ابو هريره » 

 «دد بت نمیگردترين تان را بر شما مسلط میسازد و باز نیکان تان دعاء میکند و دعای تان استجاب اهلل 
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 وِشَكنَّ اّللَُّ َعن  ال ُمن َكِر َأو  لَيُ  لَتَ ن  َهُونَّ وِف وَ ف ِسي بَِيِدِه لَتَأ ُمُرنَّ ِِبل َمع رُ ن َ قَاَل َوالَِّذي  َأنَّ النَِّبَّ  َعن  ُحَذي  َفَة ب ِن ال َيَمانِ » 
عُنَّهُ فَ   (281/ ص  47)ج  -مسند أحمد  ) «  ِجيُب َلُكم  َيس تَ  اَل َأن  يَ ب  َعَث َعلَي ُكم  ِعَقاِبا ِمن  ِعن ِدِه ثَّ لََتد 

دست اوست كه حتما  فرمود : سوگند به ذاتی كه نفس من ب روايت است كه رسول اهلل  از حذيفه بن الیمان » 

ما عذابی از جانب خود بر ش نخواهی از بدی نهی میکنید در غیر آن زود است كه اهلل  به نیکی امر میکنید و خواهی

 «فرود آورد كه بعد از آن دعا كنید ولی دعای شما مورد قبول قرار نگیرد 

، َعب دِ  َعن  »   ال ُمن َكِر، َعنِ  َولَتَ ن  َهُونَّ  ُروِف،ِِبل َمع   لَتَأ ُمُرنَّ  ِه،دِ بِيَ  نَ ف ِسي يَوالَّذِ :َوَسلَّمَ  ي هِ َعلَ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  رَُسولُ  قَالَ : قَالَ  اّللَِّ
 «.لََعنَ ُهم   َكَما  َولَيَ ل عَنَ نَُّكم   ع ٍض،ب َ  َعَلى بَ ع ِضُكم   قُ لُوبَ  اّللَُّ  ض رِبَنَّ لَيَ  و  أَ  أَط راا، احل َق ِ  َعَلى َولَيَأ ِطرُنَّهُ  الظَّاِلِِ، يَدِ  َعَلى َولَتَأ ُخُذنَّ 
 ذی (لرتم)جامع ا
ن بدست اوست كه فرمودند : سوگند به ذاتی كه جان م روايت است كه رسول اهلل  از عبداهلل بن مسعود » 

ق میکشانید  ا بسوی حرد واو حتما  به نیکی امر و از بدی نهی  میکنید و از دست ظالم گرفته و او را از ظلم منع میکنی

قرار میدهد  ورد لعنتا را مری میزند )بین تان اختالف ايجاد میکند( و شمو يا اينکه اهلل قلبهای  شما را يکی به ديگ

 « چنانچه آنها )بنی اسرائیل( را مورد لعنت قرار داد 

 َعَلى تَ َهُموااس   مٍ قَ و   ثَلِ َكمَ   فِيَها َوال ُمد ِهنِ  اّللَِّ  ُحُدودِ  َعَلى ل َقائِمِ ا َمثَلُ   اّللَِّ  رَُسولُ  قَالَ  قَالَ  بَِشيٍ  ب نِ  الن ُّع َمانِ  َعن  » 
 ال َماءَ  فَ َيس تَ ُقونَ  نَ َيص َعُدو  َأس َفِلَها ِف  نَ الَِّذي َكانَ فَ  َفَلَهاَأس   ُهم  بَ ع ضُ  َوَأَصابَ  أَع اَلَها بَ ع ُضُهم   فََأَصابَ  ال َبح رِ  ِف  َسِفينَةٍ 

 نَ ن  ُقبُ َها فَِإّنَّ  َأس َفِلَها ِف  نَ الَِّذي فَ َقالَ  تُ ؤ ُذونَ نَاف َ  َتص َعُدونَ  َدُعُكم  نَ  َّل  َهاأَع اَل  ِف  الَِّذينَ  فَ َقالَ  أَع اَلَها ِف  الَِّذينَ  َعَلى فَ َيُصبُّونَ 
 سنن الترمذی () « جَِيعاا َغرِقُوا ُكوُهم  تَ رَ  َوِإن   يعااجَِ  و انََ  وُهم  فََمنَ عُ  أَي ِديِهم   َعَلى َأَخُذوا فَِإن   فَ َنس تَِقي َأس َفِلَها ِمن  

و كسیکه در آن  فرمودند : مثال شخص ملتزم به حدود الهی روايت است كه رسول اهلل  بن بشیر از نعمان » 

. در  اندازند رعه میقمداهنت نموده و از آن تجاوز  میکند مانند قومی است كه در كشتی سوار  میشوند و بین خود 

ر پايین قرار سانیکه دكرند . يی كشتی قرار میگینتیجۀ قرعه اندازی بعضی از آنها در پايین كشتی و بعضیها در طبقۀ باال

 . اينها میگويند ار دارنديی قرگرفته اند باال رفته و از دريا آب میگیرند . اما سبب اذيت كسانی میشوند كه در طبقۀ باال

یگويند : م ر دارندتی قراكه بار ديگر به شما اجازه نمیدهیم  زيرا شما سبب اذيت ما میشويد . كسانیکه در پايین كش

 ن كارآنها را ازي دارند ، ی قرارپس ما زير كشتی را سوراخ كرده و از آنجا آب میگیريم . اكنون اگر كسانیکه در طبقۀ باالي

 « یشوند غرق م شان منع كردند ، تمام آنها نجات مییابند و اگر آنها را به كار شان گذاشتند ، تمام آنها

الم بوده و ن ركن اسی ترين به اين نتیجه میرسد كه دعوت الی اهلل يکی از اساساز مطالعۀ اين آيات و احاديث انسا

 بدون آن ، دين ماهیت و حتی موجوديت خود را از دست میدهد . 

اما اگر به جامعۀ خود با نظر دقت و نقاد مشاهده كنیم ، بوضاحت میبینیم كه فريضۀ دعوت الی اهلل از سالیان 

شده است . تا حديکه اين فريضۀ اساسی دينی به امر خیلی نا آشنا و نامأنوس برای دوری به طاق نسیان گذاشته 

اكثريت مسلمانان مبدل شده است . و اگر چیزی بنام دعوت وجود داشته است ، فقط در قالب موعظه ها و تبلیغهای 
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ثرا  غیر علمی و غیر خشك و بیروحی خالصه شده است كه در خطبه های پراگنده و بی مفهوم ايراد میگرديد كه اك

 واقعبینانه بوده و در اصالح و رهبری جامعه نقشی نداشته است . .

لمی ، عاهانه ، ان آگدر حالیکه امت مسلمه و بخصوص علمای امت نه تنها مکلف به دعوت اند ، بلکه بايد دعوت ش

تعال م چنانچه اهلل اشد .و مستمر ب واقعبینانه ، مبتنی بر شناخت عمیق از جامعه و ماحول و بر اساس برنامه های خاص

 به پیامیرش دستور میدهد كه : 

  ڌگ    ک  ک   گ  ک ک    ڑڑ  ژ ژ   ڈ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ ڌ 

 ١٠٨يوسف: )                                                                                                           

بینايى به سوى  یرت وپیرو من است بر پايه بص یکههر كس است كه من و راه من اين طريقه و:  بگو »

 «    من از مشركان نیستم قصى منزّه است ون ر عیب وو هللا از ه ، نیمك هللا دعوت مي 

از میق شناخت ع معنايی جز اين ندارد كه مؤمن دعوتگر بايد آگاهی الزم از اساسات دعوت و« علی بصیرة » 

اين  ر گیریجامعه و محیط ، شناخت و درک صفات الزم برای داعی ، شناخت وسايل و شیوه های  دعوت و بکا

 وسايل در محل مناسب آن را داشته باشد . 

ردم را مداند كه بيگری بلی امت اسالمی مکلف به دعوت آگاهانه و بر اساس بصیرت است . او بايد قبل از هر چیز د

خصیت خود بايد شد كه در ک نمايمیخواند و از كدام امور بايد نهی نمايد . به دنبال آن بايد اينرا در به سوی چه چیز فرا

. در  ذاردمثبت بگ تأثیر كدام صفتها و ويژگیهايی را جاگزين سازد تا در كار خود مؤفق گرديده و سخنانش باالی مردم

نفی و مين نکتۀ . و ا ين و دينداری متنفر خواهد ساختغیر آن بعوض اصالح و جذب مردم بسوی اسالم ، آنها را از د

 نقصی است كه در اكثر موعظه ها و خطبه ها به نظر میرسد .

و را به ارد تا ارار دقاو بايد مخاطب خود را درک نموده و بداند كه در كدام مستوای دينی ، اخالقی و اجتماعی 

خطاب  و اسلوب ك زبانت اجتماعی او باشد . زيرا نمیتوان يهمان زبانی مخاطب قرار دهد كه سزاوار مستوی و موقعی

 را با همگان بکار برد. 

هر قشر  ردد و باشنا گآعالوه بر اينها ، داعی مکلف است كه شیوه های مؤفق دعوت را فراگرفته و با وسايل جديد 

 شد . خاص افراد شیوه و وسیلۀ مناسب را بکار برد تا تأثیر بیشتری باالی آنها داشته با

ز اارد يکی رار دقاين مواردی است كه در كتاب حاضر با آنها آشنا میشويد . كتابی كه اكنون در دسترس تان 

صۀ تمام و خال مهمترين و بهترين كتابهايی است كه در فقه دعوت نوشته شده است و نويسندة محترم آن فشرده

ن ممدی برای ند بهتريمیتوا رير در آورده است و مطالعۀ آندانسته ها و تجربیات خود را در آن گرد آورده و به رشتۀ تح

 آموزش اين نکات باشد .

ای هل تجربه ز خالدرينجا مناسب میدانم كه سخنانی را با سنگرداران عزيز در میان گذاشته و نکاتی را كه ا

 گذشته اندوخته ام با ايشان مطرح نمايم . 
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يم . خود دار یشرویو جهاد را با حوادث تلخ و شیرين آن در پ برادر عزيزم ! من و تو كه تجربۀ سه دهه هجرت

یلی راه كه خکری گمدرين جريان از يکطرف يکی از خوانخوار ترين قدرت طاغوتی وقت به زانو در آمد و يك مکتب ف

 ختعمار سرنین استند و پیشرو بود با شکست مفتضحانۀ روبر و شد . ملتهايی كه حدود يك قرن زير چکمه های خو

ن شهدای ت و آرمايك مل ناله میکردند از نعمت آزادی برخوردار گرديد . اما در جانب ديگر ديديم كه چگونه آرزوهای

ران بی فت و قلداراج رتعزيز ما به خاک يأس و ناامیدی آلوده شد . ديديم كه چگونه هستی مادی و معنوی ملت ما به 

 و جهادی ما را به بازی گرفتند .  مروت و دلباخته گان زر و زور تمام ارزشهای دينی

م و ساس كرديود احخمن و تو تمام اين حوادث جانکاه را به چشم سر ديديم و تلخی و مرارت آنرا با جسم وجان 

 تا هنوز هم آثار ويرانگر اين زهر قاتل را در روح روان خود احساس میکنیم 

ده و کديگر بويلزوم مهاد دو فريضۀ اند كه الزم و اكنون بايد از تجارب گذشتۀ خود آموخته باشیم كه دعوت و ج

 واسالمی  م حیاتهرگز از هم جدا تصور شده نمیتواند و اصال  دعوت اساس و مطلوب همیشگی و جهاد وسیلۀ تداو

ه زوال حکوم بوسیلۀ رسیدن به هدف است . اين دو فريضه مکمل و ممد يکديگرند و هر كدام آن بدون ديگری م

 خواهد بود . 

 جدعوتی كه تا رسد ،بمانطوری كه دعوت بدون جهاد در نیمۀ راه از پای میماند و نمیتواند كه به منزل مقصود ه

زير لگد  و قلمها میشود جهاد را بر سر خود نداشته باشد باآلخره مجبور به توقف میگردد ، صدای منبر در گلوها خفه

تطمیع  هديد وتت باز میمانند و يا هم تحت فشارها های ظلم و وحشت طاغوتیان و مستکبرين میشکند و از حرك

هم اكنون به  اقعیت رااين و زورمندان و زرداران به بیراهه رفته و راه سازش و كرنش در برابر آنها را اختیار میکند و

به خاک ذلت  ارن زورگو اغوتیاچشم سر میبینیم . و به همانگونه كه جهاد به مثابۀ دو بازوی توانای اسالم عزيز ، پوزة ط

 و ..... .برسد « ناسال» ی مالیده و آنها را از سرراه دعوت دور كرده و به گودال نابوی می اندازد تا پیام الهی برا

فی  »و صبغۀ  گرديده منحرف« الی اهلل» به عین ترتیب جهاد بدون دعوت پايدار نخواهد ماند و باآلخره از مسیر

اهداف  خره تمامكه باآل نسان كشی و زورگويی مبدل میشود و تا آنجا پیش میرودرا از دست میدهد و به ا« سبیل اهلل 

 خود را فراموش كرده و فرزندان خود را بدست خود به كام مرگ فرو میبرد . 

نموديم و  ن را لمسآخود  اين واقعیتهايی است كه اگر ديگران از متون كتابها آموخته اند ، من و تو با جسم و جان

 هنوز هم در گلوی خود احساس میکنیم . تلخی آنرا 

 جای آن دارد كه بپرسیم :

رک تيگری جز امل دآيا حوادث ناگوار و خونینی كه در دوران جهاد و بعد از سقوط حکومت كمونستی رخ داد ، ع

 دعوت و تربیت داشته است ؟

 آيا بهترين فرزندان جهاد بدست خود جهاد گران به خاک وخون كشانده نشدند ؟

 نگرفت ؟ می راشخصیت پرستی، تعصب قومی و ساير ارزشهای جاهلی جای ارزشهای فکری و عقیدة ناب اسال آيا

 آيا تملق و چاپلوسی جای اصول تنظیمی و نقد سالم و سازنده را اشغال نکرد ؟
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 آيا اقتدار و امانتهای جهاد بدست اينگونه افراد نا اهل و متملق قرار نگرفت ؟

 ت نشد ؟د بی مروه افرا، تجاوز به آبرو و عزت مردم كار عادی اينگونچون قتل، دزدی ، غارتآيا حوادث وحشتزايی 

 آيا .......

 و دهها سؤال ديگری كه در برابر ما قرار میگیرد ، چه عاملی داشته است ؟

قعیتهای وادهم و ار میتا جايیکه از صاحبنظران دردمند جهاد شنیده ايم و تجربه و شناخت خود را در كنار آن قر

لت ماد برحق سیر جهعینی جامعه را به آن می افزايیم، به اين نتیجه میرسیم كه ؛ تمام اين حوادث ناگوار كه م

ل كه در درت و پوتگان قمسلمان را تغیر داد و حتی حقانیت اين جهاد مقدس و برحق را زير سئوال برد و امروز دلباخ

ه است كه امل داشتقط يك عدفاع از ارزشهای جهاد را در خود نمیبینند ، فزير سايۀ استعمار سیاه آرمیده اند و توان 

 همانا ترک دعوت و تربیت است . 

ربلند را سعزيز و  ن ملتاكنون كه ملت عزيز ما يکبار ديگر در آزمون بزرگ الهی قرار گرفته است و اهلل متعال اي

خود را   ذشته هایبايد گنه سرمايه داری برگزيده است ، برای مقابله و ان شاء اهلل برای زبونی نابودی استعمار سیا

دة از ا زير پررلت ما مفراموش كنیم و نبايد به همان خطاها و انحرافات عمدی اجازه دهیم كه گذشته افتخار آفرين 

 شکوک و شبهات فرو برد كه امروز هر كس و ناكس زبان طعن را به آن متوجه میسازد . 

وشیم كه تالش بک سعی و نموده و دعوت و جهاد را هرگز از هم جدا ندانیم . بلکه با تمامبايد اين حقیقت را درک 

 ی اين دواگسستنناين دو سنگر مهم اسالم را هر چه بیشتر مستحکم نموده و هر چه بیشتر متحد سازيم و پیوند 

م ما رده و چشكبتن  مۀ عینیتفريضۀ اسالمی را عمیق تر و محکم تر سازيم تا باشد كه آرزوی ملت بخون خفتۀ ما جا

دشمنان  یگردند .سرور مبا ديدن حکومت عدل الهی پر نور گردد . و در آنروز است كه مؤمنان راستین به نصرت الهی م

 اسالم درهر جامه و كیشی كه هستند به خاک ذلت و رسوايی مینشینند . إن شاء اهلل .

اجزانه و با ع متعال ز اهللدعوتگران پاكباز تقديم مینمايم و ا و با همین امید كتاب حاضر را به مجاهدان راستین و

 چشم گريان تمنا دارم كه پیوند دعوت و جهاد را همیشه استوار  داشته باشد . 

ام  در گرامیز برادر اخیر از تمام دوستانی كه در تصحیح و تدقیق اين كتاب مخلصانه كوشیده اند ، بخصوص ا

  .میخواهم  اظهار امتنان نموده و از اهلل متعال اجر عظیم« سعید» قاضی  حسبی اهلل و برادر گرانقدرم

 آمین يا رب العالمین .                                                  

 هجری شمسی   ١۳٨٨اول ثور سال    حکیمیمؤمن                                 
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 بحث  شیوۀ  و  زمینۀ سخن
 

 

 

 : زمینۀ سخن

يامبر خود پدرين رابطه به  ميباشد . اهلل  ـ مقصد ما از دعوت ، فراخواني بسوي اهلل  1
 ميفرمايد : 

                  

   /(108)يوسف 

ن و م يكنم،دعوت م اهللراه من است كه بر پايه بصيرت وبينايى به سوى  بگو: اين طريقه و” 
 “    منيست نقصى منزّه است ومن از مشركان از هر عيب و اهلل و كسانيكه از من پيروي ميكنند

 اوست كه اسالم ميباشد .دعوت به سوي دين  و مقصود از دعوت بسوي اهلل 
حقيقت  ميباشد . پس اسالم موضوع و پيام آور آن از سوي اهلل  همان اسالمي كه محمد 

 دعوت است و اين امر نخستين اصل دعوت را تشكيل ميدهد . 
ن به آاين اسالم با عظمت را به نيكوترين وجه و كاملترين صورت  بدون شك رسول اهلل 
ود تا آخرين ايشان را به خلعت نبوت مكرم نم از نخستين لحظة كه اهلل امت خويش تبليغ كرد و 

ر توصيف ايشان د لحظة حيات كه به جوار پروردگار كريم انتقال كرد ، به دعوت ادامه داد . اهلل 
 فرمود : 

                 
 (46ـ  45األحزاب/)                                                                                                   

 ندهدعوت كن هنده وداي پيامبر يقينًا كه ما فرستاده ايم ترا شاهد و گواه و مژده دهنده و بيم ” 
“ به سوي اهلل و چراغي درخشان 

 ر اصلپس ايشان نخستين دعوتگر به سوي اسالم ميباشند . بنابرين شناخت داعي و دعوتگ
 دوم دعوت بحساب مي آيد .
بسوي اسالم فراخواند و رسالت خود را برايشان تقديم كرد عرب و  كساني را كه رسول اهلل 

و منحصر بر عربها نميباشد بلكه ايشان براي دعوت و غير عربها بودند زيرا رسالت شان عام بوده 
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 ميفرمايد :  هدايت تمام بشر فرستاده شده اند . اهلل 
                

 (28السباء /)                                                                                                                         

 “دنميدانن ثر مردمدهند ، وليكن اكو ما نفرستاديم ترا مگر براي تمام مردم بشارت دهنده و بيم ” 

 .  يدهدكيل مكسانيكه مورد دعوت بسوي اسالم قرار ميگيرند )مدعوين( اصل سوم دعوت را تش
 هلل اگرفت كه  بخاطر اداي مسئوليت دعوت وسايل ، شيوه ها و برنامه هايي را بكار رسول اهلل 

وي ثابت ر نبذريعة وحي برايشان تعليم داد و اين شيوه ها و برنامه ها در قرآن كريم و سنت مطه
 .  سالم ميباشدميباشند . شناخت اين وسايل و شيوه هاي دعوت اصل چهارم در دعوت بسوي ا

 اصول دعوت عبارت اند از : بنابرين
 موضوع دعوت ، دعوتگر ، مدعوين و وسايل و شيوه هاي دعوت .

 شیوۀ بحث :

ه شرح آن ب : بنابر شرح فوق ، بحث خود را به چهار باب تقسيم خواهيم كرد كه در هر باب 2
 د .تقديم خواهيم كر يكي از اصول دعوت پرداخته و در اخير نتيجة آنرا ضمن خاتمة بحث

 باب اول : موضوع دعوت 
 باب دوم : دعوتگر .

 باب سوم : مدعو )كسانيكه دعوت ميشوند (
 باب چهارم : وسايل و شيوه هاي دعوت 

 خاتمة بحث 
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 : باب اول
 

 موضوع دعوت                                        
 

 : زمینۀ سخن

ر به ت مطهآنرا در قرآن و سن ـ گفتيم : موضوع دعوت عبارت از اسالم است كه اهلل  3
وحي كرده است . و ما در بحثي كه در مورد اسالم خواهيم داشت همچنان كه  رسول 

ردد نيز گالل نميخواهيم به تفصيل و شرح تمام جزئيات بپردازيم ، از اختصار و ايجاز كه سبب اخ
 رورتخود داري خواهيم كرد و ميخواهيم اموري را در اسالم شرح نماييم كه مدعو به آن ض

الً ه اوكو داعي نيز نبايد نسبت به آن جاهل باشد . برين اساس ضروري پنداشته ميشود  دارد
حث نابرين ب. ب اسالم تعريف گرديده و اركان ، ويژگيها ، انظمه )ارگانها( و مقاصد آن بيان گردد

 خود را درين باب به پنج فصل تقسيم ميكنيم .
 فصل اول : تعريف اسالم 

  فصل دوم : اركان اسالم
 فصل سوم : ويژگيهاي اسالم 

 فصل چهارم : ارگانها )نظامهاي تشكيالتي( اسالم
 فصل پنجم : مقاصد اسالم 
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 : فصل اول

 
 
 
 

 تعريف اسالم
 

 اسالم را ميتوان با تعريفهاي ذيل معرفي نمود :
 تعريف اول :

 هلل ل اكه به صورت مرد صحرا نشيني آمده و از رسوعليه السالم ـ در حديث جبرئيل  4
  سؤالهاي نمود تا حاضرين بشنوند و مسايل دين خود را بياموزند ، چنين آمده است :

ُ واأانا ُما »  ُم أانإ تاشإهادا أانإ َلا إِلاها ِإَلا اَّللا ُ عالايإِه واسا  ُسوُل اَّللاِ ًدا را ما اْلإِسإَلا ةا واتُ ؤإِتا الزاكااةا صالاى اَّللا ما  واتاُصو لاما واتُِقيما الصاَلا
ُجا الإب ايإتا ِإنإ اسإتاطاعإتا إِلايإِه سابِيًَل   ْلميان(ا، كتاب  يح مسلم)صح« راماضاانا واَتا

فرستادة  اسالم آنست كه شهادت بدهي كه هيچ معبود برحقي جز اهلل وجود ندارد و محمد ” 
صورت  در ومضان را اهلل است ، و برپا داري نماز را و اداء كني زكات را و روزه بگيري ماه ر

 استطاعت و توانايي حج بيت اهلل را انجام دهي .
رح شپس اسالم عبارت از يكنوع عقيده و اموريست كه درين حديث گنجانيده شده است و 

 آن بعداً خواهد آمد . 
 

 تعريف دوم : 

 اين ت بهان اسـ اسالم عبارت از خضوع ، تسليم شدن و فرمانبرداري از اهلل پروردگار عالمي 5
گار روردپشرط كه تسليمي اختياري بوده و جبري نباشد . زيرا خضوع و تسليمي جبري در برابر 

ت را م مخلوقاتما جهان كه عبارت از تابع بودن به سنتها و قوانين كائنات ميباشد ، امر عام بوده و
 شامل ميشود و چنين تسليمي و خضوع هيچ نوع ثواب و عقابي را به دنبال ندارد . 

              

   / (83)آل عمران 

كه در   است هراد اهللآيا دين ديگري بغير از دين اهلل ميخواهند ، )در حاليكه( فرمانبردار و منق” 
 “ن است بخوشي و ناچاري آسمانها و در زمي
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 اهلل  نتهايو فناء خود خاضع س ابع قوانيني الهي بوده و در وجود، بقاءپس تمام مخلوقات ت
هلل برابر ا ي درميباشد و انسان نيز در تبعيت اجباري مانند ساير مخلوقات است . اما خضوع اختيار

 نبال به د ه و ثواب و عقاب رااست كه جوهر اسالم را تشكيل ميدهد و انسان مكلف به آن بود
 .  باشددارد و مظهر آن انقياد تام و با رضايت كامل و بدون قيد و شرط از شريعت الهي مي
نموده  ش وحيپس اسالم به اين معني ، عبارت دين پسنديدة اهلل است كه به پيامبران گرامي ا

 است و فرستادگان گرامي اهلل آنرا به مردم رسانده اند . 
                

              / آل عمران(1 ) 

 ،ند كتاب اه شده زد اهلل اسالم است . و اختالف نكردند آنهاييكه دادهر آئينه دين پسنديده ن” 
 ، تهاي اهلله آيمگر پس از آنكه آمد بايشان دانشي ، از روي حسد ميان ايشان ، و هركه كافر شود ب

 “ پس اهلل زود حساب گيرنده است 
                

 (85آل عمران/)                                                                                                       

اوست  وهركه طلب كند غير از اسالم دين ديگري را پس هرگز قبول كرده نشود از وي ، ” 
 “ كاران  در آخرت از زيان

                  

  /(22)لقمان 

ينه س هر آئپو آنكه منقاد ساخت روي خود را )خويشتن را( به اهلل و او نيكوكار باشد ، ”  
 “ زنده است به حلقه )دستاويز( محكم و بسوي اهلل است عاقبت تمام كارهاچنگ 
  5              

                

             

  /البقره(1  1ـ) 

ه اهلل ر آئينهيم پسران خود را و يعقوب را كه اي پسران من و وصيت كرده به آن كلمه ابراه” 
 ضر بوديدا حابرگزيد بر شما دين را پس هرگز نميريد مگر در حاليكه شما مسلمان باشيد . آيا شم

ز من ، عد اآنگاه كه پيش آمد يعقوب را مرگ و قتيكه گفت به فرزندان خود ، چه را ميپرستيد ب
نه را و عبود يگا، م معبود پدران ترا كه ابراهيم و اسماعيل و اسحاق اند گفتند ميپرستيم معبود ترا و

 “ ما براي او منقاديم  
از  به صورت خصوصي به ديني اطالق ميگردد كه محمد “ اسالم” ـ بعد از آن كلمة  6
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سوي پروردگارش آورده است و آن عبارت از انقياد كامل و بدون قيد و شرط از آن دين ميباشد 
ظاهر ميگردد . و چنانچه گفتيم  همين انقياد است كه خضوع اختياري انسان در برابر اهلل  و با

همين انقياد جوهر و اصل اسالم را تشكيل ميدهد به همين معناي خاصش لفظ اسالم در آيت 
 شريف نيز استعمال گرديده است . 

               

 (3)المائده/

ا بحيث سالم راامروز دين شما را برايتان تكميل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و ” 
 “ دين برايتان پسنديدم 

 يباشدمبنابرين ، تعريف اسالم به معناي خاص اين كلمه كه در وقت ذكر مطلق آن مطلوب 
هر د و مظاسالم عبارت از خضوع و تسليمي اختياري در برابر رب كائنات ميباش” نين است كه چ

ايشان را امر  وحي نموده و به رسولش محمد  آن همانا انقياد و پيروي از شريعتي است كه اهلل 
 “ كرده است تا آنرا به مردم برساند 

 
 تعريف سوم :

ي امه هاكامل و شاملي است كه تمام زندگي و برنـ اسالم عبارت از نظام عام و قانون  7
ه تبليغ ر باز سوي پروردگارش آورده و مأمو محمد سلوكي وعملكرد انسان را دربرداشته و آنرا

 : يفرمايدم  . اهللت از آن ثواب و عقاب مرتب ميگردديا مخالفآن به مردم بوده است وبه پيروي و
                

 (85آل عمران/)                                                                                                         
زيان  خرت ازود و او در آو كسيكه غير از اسالم دين ديگري ميطلبد هرگز از او قبول نميش” 

 “ كاران است 
و  پس درين آيت شريف ، دين متضمن تمام معاني و مفاهيمي است كه قبالً ذكر گرديد

 از سوي پررودگار جهان آورده است . مجموع آنها همان اسالمي است كه محمد 
 

 تعريف چهارم : 

يي ار هامعامالت و اخب ـ اسالم عبارت از مجموعة احكام عقيدتي ، اخالقي ، عبادات ، 8
يشان را نازل فرموده و ا در قرآن كريم و سنت مطهرة نبوي بر رسولش محمد  است كه اهلل 

 ميفرمايد :  مأمور به تبليغ آن به تمام مردم گردانيده است . اهلل 
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            /المائده() 

پس  نكردي اي پيامبر برسان آنچه بر تو نازل شده است از جانب پروردگارت ، و اگر چنين” 
 “ را  روه كفاريد گرد از مردم . هر آئينه اهلل راه نمينمانرساندي پيغام او را . اهلل ترا نگهميدا

الً ذكر نازل نموده است همانا قرآن و سنت است كه تمام احكامي كه قب و آنچه را اهلل 
 نموديم در آندو گنجانيده شده است و دين اهلل ) اسالم( همين ميباشد . 

 
 تعريف پنجم : 

ر كر بشقي در برابر سه سؤالي است كه عقل و فـ اسالم عبارت از جوابهاي صحيح و حقي 9
گذرد ي ميرا در گذشته و حال به خود مشغول ساخته است . اين سؤالها در ذهن و فكر هر انسان
يارت زبه  وكه با خود بخلوت نشسته و در امور زندگي به تفكر بپردازد و يا جنازة را مشايعت 

 قبرستاني برود . اين سؤالها قرار ذيل است : 
 ز كجا آمده ايم ؟ا

 چرا آمده ايم ؟
 به كجا ميرويم ؟

ست مجموعه اارائه كرده  در برابر اين سؤالها از سوي اهلل  جوابهاي صحيحي كه رسول اهلل 
 و تفصيالت اين جوابها عبارت از اسالم است . 

 ـ در مورد سؤال اول ميفرمايد :  10
                  

                  

               

         /(5)الحج 

ما را شريديم اي مردم اگر در شك هستيد از زنده شدن دوباره )بعد از مرگ( پس هر آئينه آف” 
ده ت دااز خاك ،باز نطفه؟ باز از خون بسته، باز از پارة گوشت صورت داده شده و غير صور

يم تا خواهبشده تا واضح سازيم براي شما و )تصوير خلقت را ( قرار ميدهيم در رحمها آنرا كه 
 كمال قوتيد بوقت معين . باز بيرون مي آريم شما را )از رحم( طفلي باز )تربيت ميكنيم( تا برس

 د بهخود و بعضي از شما آنست كه فوت ميكند و بعضي از شما آنست كه باز گردانيده ميشو
 “ بدترين )مرحلة( عمر تا تا اينكه نميداند چيزي را بعد از دانستن آن  
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    8      (/14ـ  12المؤمنون) 

 رارگاه ،قفة در همانا آفريديم انسان را از خالصة كشيده شده از گل ، پس گردانيديم آنرا نط” 
ن آتيم پس ساختيم آن نطفه را خون بسته ، پس ساختيم آن خون بسته را پارة گوشت ، پس ساخ

 ديگري ، رينشاو را آفپارة گوشت را استخوانها پس پوشانيديم استخوانها را گوشت ، باز آفريديم 
 “ پس بزرگ و با بركت است اهلل كه نيكوترين آفرينندگان است  

                 

                

      (/السجده9ـ) 

 دباز پيدا كر ،آنكه آفريد هر چيز را به صورت نيكويش و آغاز نمود آفرينش انسان را از گل ” 
يدا خود و پ روح و دميد در وي از اوالد او را از عصارة از آب بيقدر ، باز درست اندام كرد او را

 “ كرد براي شما گوش و چشمها ودلها ، )مگر( اندكي شكر گزار هستيد . 
                 

        /(2ـ  1)اإلنسان 

ان يديم انسنا آفر)هر آئينه ( آمده است بر انسان مدتي از زمانه كه نبود چيزي ذكر شده . هما” 
 “ ينا با و را از نطفة در هم آميخته )در حاليكه( مي آزماييم او را پس گردانيديم او را شنو

                   

 (5الطارق/)                                                                                                                        
كه  ب جهندهآفريده شده است ، آفريده شده است از آپس بايد ببيند انسان كه از چه چيزي ” 

 “ ميبرآيد از ميان پشت و استخوانهاي سينه 
 د . اهللحض بوماين آيات مباركه و امثال آن بيان ميكند كه انسان اصالً وجود نداشت و معدوم 

  آيات  در حويكهنقرار داد به “ آب مهين” او را از خاك آفريد و بعد از آن ادامة نسل او را در
بعد از  ده وشفوق ذكر شده است . بنابرين انسان اول كه آدم عليه السالم است ، از خاك آفريده 

 “ آب جهندة آفريد كه از بين صلب و ترائب خارج ميشود ” آن نسل و ذرية او را از 
 در قرآن كريم ميفرمايد :  ـ در جواب سؤال دوم ، اهلل  11
         /الذاريات(5) 

 “و نيافريده ام جن و انس را مگر براي اينكه مرا عبادت كنند” 
و عبادت متضمن معرفت درست اهلل ، محبت با او و خضوع و تسليمي در برابر او و پيروي از 

فس خود را تكميل برنامه ها و اصولي ميباشد كه براي انسان وضع كرده است تا بوسيلة آن ن
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نموده و به مستوايي برساند كه سزوار آن بوده و استعداد آنرا دارد و در دنيا و آخرت به سعادت و 
كاميابي حقيقي برسد . پس انسان براي عبادت به مفهوم وسيع آن خلق شده است كه در بحثهاي 

 آينده به شرح وتوضيح آن خواهيم پرداخت .
 ايد : ـ در مورد سؤال سوم ميفرم 12

           اإلنشق(/اق) 

 ا او ر ، پس تالشى سخت به سوى پروردگارت در حركتى ! يقيناً تو با كوشش و اى انسان» 
 « كنى ديدار مي 

           /(11)الروم 

 “يد ه ميشواهلل در آغاز مي آفريند خلق را باز اعاده ميكند آنرا باز بسوي او گردانيد” 
           /الزمر() 

 “  يكرديدد شما را به آنچه عمل مباز بسوي پروردگار تان است بازگشت شما پس خبر ميده” 
       /(42)النجم 
 “ بسوي پروردگارت است باز گشت و اينكه ” 
       /(8)العلق 

 “ بيشك بسوي پروردگار تو باز گشتن است ” 
  وي اهللرگ بيان ميكند كه عبارت از برگشت بساين آيات مباركه مصير انسان را بعد از م

اسب افق و منه موميباشد تا جزاي اعمالي را دريابد كه در دنيا انجام داده است و به مقامي برسد ك
كاران بود ، به تزكيه كرده و از جملة نيكو حالش ميباشد ، يعني اگر نفس خود را با عبادت اهلل 

 لودهو اگر نفس خود را با كثافتهاي گناه و معصيت آ سراي نيكوكاران )جنت( داخل ميشود
ه شرح د . البتيگيرساخته و همراه با همان خباثت از دنيا رفته بود ، به سراي ناپاكان )جهنم( جاي م

 اين موضوع نيز در آينده خواهد آمد . 
 

 تعريف ششم : 

مل و كا شفاي كافيـ اسالم عبارت از روح حقيقي انسان و نور هدايت بر فرا راه او و  13
يچ هبه  براي تمام امراض اوست ، اسالم راه مستقيمي است كه هركسيكه در مسير آن حركت كند

 صورت گمراه نميشود . 
                

                 

                /(53ـ  52)الشوري 
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تاب كو روح )قرآن( را از حكم خود ، تو نميدانستي كه و همچنين وحي كرديم بسوي ت” 
كه  چيست و ايمان چيست ، وليكن گردانيديم آنرا روشني كه هدايت ميكنيم به آن كسي را

وراست كه ابخواهيم از بندگان خود ، به تحقيق تو هدايت ميكني بسوي راه راست ، راه اهلل آن
 “آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمين است 

                   
 (82األسراء/)                                                                                                                   

ران ستمگا و فرود مي آريم از قرآن آنچه كه شفا و رحمت است براي مؤمنان و نمي افزايد” 
“ را مگر زيان 

         /(44)فصلت 

 “ بگو آن )قرآن( براي كسانيكه ايمان آورده اند هدايت و شفاء است ” 
، در حقيقت تعريف آن با بعضي صفاتي است كه  واضح است كه اين تعريف از اسالم

 يف كرد .تعر هيچگونه جدايي از آن ندارد . بنابرين ميتوان اسالم را با ذكر صفات ديگر آن نيز
 چنانچه ميتوان گفت كه : اسالم عبارت از دين فطرت است .

                  

          /الروم(0) 

ير زم بگپس راست بدار روي خود را به دين )اهلل( يكسو شده )از افراط و تفريط( ، )ال” 
ت سااينست دين ر را برآن، هيچ تبديلي نيست دين اهلل را ،برخود( فطرت اهلل را كه پيدا كرد مردم 

 “ وليكن اكثر مردم نميدانند 
م ا اسالهمچنان ميتوان گفت كه : اسالم عبارت از دين توحيد است و يا دين عدل است و ي

 دين علم است و غيره ....
م اسال عوتزيرا اين مواصفات و مفاهيم به كامل ترين صورت آن در اسالم موجود بوده و د

 بسوي همين مفاهيم بوده و برآن تأكيد ميكند . 
 

 تعريفهاي ديگري از اسالم :
بيل سيم بر ـ بايد توجه داشت كه تعريفهاي متنوعي ايكه از اسالم درين بحث ارائه كرد 14 

بته كنيم ال رائهامثال است نه بر سبيل حصر، زيرا ميتوانيم كه تعريفهاي ديگري و با الفاظ مختلفي 
الفاظ  ووده ببشرط اينكه مضمون تعريفهاي ارائه شده صحيح بوده و بر معنا ومفهوم اسالم منطبق 

 آن واضح و هيچ نوع غموض و اشتباهي در آن راه نداشته باشد . 
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 اختالف تناقض نیست :

ه و هيچ ح بودـ ثانياً بايد توجه داشت كه تعريفهايي كه قبالً ارائه شد ، همة آنها صحي 15
ي فهوممقض و اختالف جوهري بين آنها وجود ندارد ، زيرا هر كدام از آنها متضمن همان تنا

ر ده و است كه در تعريف ديگر گنجانيده شده است و اختالف بين آنها فقط اختالف لفظي بود
قدار از ين ممعنايي كه در قالب اين و يا آن تعريف ابراز شده است هيچ تناقضي وجود ندارد و ا

 وريح ر وحدت و همآهنگي مضامين اين تعريفها و داللت آن بر اسالم چه به شكل صاختالف د
 يا به صورت ضمني و الزمي ، تأثيري نميگذارد 

 
  مقصد از ارائۀ تعريفهاي متعدد :

فها و ز تعراـ هدف ما از ايراد تعريفهاي متعدد از اسالم اينست كه دعوتگر عزيز شماري  16
رك او ، دهم و باشد و بتواند كه با در نظر داشت حالت مدعو ، اندازة فجمالتي را با خود داشته 

ره اآلخبحدود سالمت فكري و فطري او ، نوع شبهات و سؤاالتي كه در قلبش راه يافته است و 
 گزيند . ا برمفاهيمي كه به فهم آن در مورد اسالم ضرورت دارد ، مطابق آن يكي ازين تعريفها ر

ورد در م سفه سروكار داشته در صحراي فلسفه سرگردان است ، زمانيكهمثالً شخصي كه با فل
”  ينكهاسالم سؤال ميكند ، مناست است كه مطابق تعريف پنجم به او جواب داده شود و آن ا

ور ر خطاسالم عبارت از جوابهاي صحيح و حقيقي آن سؤالهايي است كه در ذهن هر انسان متفك
 ؟ چرا آمده ايم ؟ به كجا ميرويم ؟ ميكند مانند : از كجا آمده ايم 

 به مردم رسانده است . جواب اين سؤالها مطابق شريعتي داده شود كه محمد  
سالم اد كه به همينگونه به كسي كه با مسايل قانون و علوم اجتماعي سرو كار دارد و ميپرس
 وردميكه در چيست ؟ بايد مطابق تعريف سوم برايش جواب داده شود و شخص غير مسلمان زمان

 اسالم ميپرسد بايد مطابق تعريف اول برايش جواب داده شود .
 

 تعريف گزيده : 

الم ان اسـ تعريفي كه درين بحث مورد گزينش ما ميباشد و آنرا اساسي براي معرفي ارك 17
 ل اهلل از رسو“ حديث جبرئيل ” قرار ميدهيم ، همان تعريف اول است كه در حديث معروف به 

ضمن  ر درده است . زيرا اين تعريف همة آن مفاهيمي را در بر دارد كه تعريفهاي ديگروايت ش
 خود دارد
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 : فصل دوم
 
 
 

 اركان اسالم
 

رئيل در جواب جب شناخته شده است ، رسول اهلل “ حديث جبرئيل ”ـ در حديثي كه به  18
 عليه السالم ميفرمايد : 

 حمد يچ معبود برحقي جز اهلل واحد نيست و ماسالم آنست كه شهادت دهي بر اينكه ه” 
يي گر توانااي و فرستادة اوست و نماز را برپا داري و زكات را بپردازي و ماه رمضان را روزه بگير

 “ امكانات رفتن به حج را داشتي حج بيت اهلل را انجام دهي 
 مطابق اين حديث شريف اركان اسالم از سه امر اساسي تشكيل مييابد : 

 “ ال إله إال اهلل ” : شهادت  اول
 “ محمد رسول اهلل ” دوم : شهادت 

ل ار عمسوم اعمال صالحه كه در رأس آن نماز ، زكات ، روزه و حج قرار دارد و ازين چه
ركان ااز  بخاطر اهميت آن در اسالم ذكر شده است و مسلمان را تنبيه ميكند كه عمل صالح نيز

وم آن ومفه كلمة شهادت كفايت نميكند بلكه بايد مطابق مضموندين بوده و تنها بر زبان آوردن 
 عمل صورت گيرد . 

ه و چون ضرورت است كه اين اركان سه گانه شرح گردد ، لذا اين فصل كتاب را به س
 هيم گانة فوق تخصيص ميدمبحث مستقل تقسيم كرده و هر مبحث آنرا در مورد يكي از اركان سه
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 بحث اول : 

 
 
 

 ركن اول
 

 “ال إله إال اهلل ”شهادت 
 

 معناي شهادت :  
” و “ ادندخبر “ ” اعالم نمودن ” ، “ دانستن ” ، “ گوهي دادن ” ـ شهادت معاني چون  19

يداند ، را م را افاده ميكند . به همين علت شاهد را بخاطري شاهد ميگويند كه آنچه“ بيان كردن
يگيرد مورت ا سخن صورت ميگيرد ، با فعل نيز صخبر ميدهد . خبر دادن و بيان كردن همچنانكه ب

 در مورد كفار مكه ميفرمايد :  . چنانچه اهلل 

              /(17)التوبه 

فسهاي ند بر نرا در حاليكه گواهي دهنيست سزاوار براي مشركين كه اعمار كنند مساجد اهلل ” 
 “ خود بر كفر 

عني د . ياين شهادتي است كه آنها با عملكردهاي خود اداء كرده و كفر خود را نشان دادن
 افعال و كردار شان ظاهر ميسازد كه آنها كافر اند . 

مر ابل از هر قاهد شكلمة شهادت مفاهيمي مانند اعتقاد ، اعتراف و اقرار را نيز در بر دارد زيرا 
بر  ديگري معتقد به صحت خبري است كه بر آن شهادت ميدهد و اگر در امري شهادت دهد كه

هادت شدر مورد  صحت آن عقيده ندارد ، درينصورت شهادت شان دروغ ميباشد . چنانچه اهلل 
 منافقين ميفرمايد : 

  8              

     /(1)المنافقون 

 اهلل ميداند ،هستي  چون بيايند منافقين نزد تو گويند كه گواهي ميدهيم كه يقيناً تو رسول اهلل” 
 “ منافقان دروغگويان اند  كه تو پيامبر او هستي و اهلل گواهي ميدهد كه

 ميكنند  عترافميبينم كه آنها به اين علت دروغگو خواند شده اند كه بر صحت آنچه ميگويند وا
 اعتقاد ندارند . 
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“ بيان”و  “معرفت“ ” علم”)شهادت ميدهم( داللت بر معناهاي مانند “ أشهد” بنابرين كلمة 
 ميباشد . “ قاداعت” و “ إذعان“ ” اقرار” داشته و متضمن معاني 

 
 “ :إله” معناي كلمۀ 

تعمال ميباشد كه هم به معناي معبود حقيقي اس“ معبود” درينجا به معناي  “إله” ـ كلمة  20
 ميشود وهم به معناي خدايان باطل بكار برده ميشود . 

       /(23)الجاثيه 
 “ رفته است معبود خود خواهشات خود را آيا ديدي كسي را كه گ” 

 و به معناي معبود برحق نيز ميباشد . 
             /(19)محمد 
ان و ي مردود و براپس بدان كه نيست هيچ معبودي جز اهلل و مغفرت بخواه بخاطر گناهان خ” 

 “ زنان مؤمن 
 نيز همين معنا مراد ميباشد . و در حديث پيامبر 

 
 معناي كلمۀ توحید : 

نم كه ؛ ف ميكـ بنابرين ، معناي كلمة توحيد چنين ميشود كه : من ميدانم و اقرار و اعترا21
ست عبادت ني گونهمعبود برحق بوده ومستحق هر نوع عبادت ميباشد و غير او اليق هيچ تنها اهلل 

 و من اين امر را با زبان بيان كرده و در اعمال خود ظاهر ميسازم .
در  را نيز را به يگانگي عبادت كردن ، توحيد الوهيت ناميده ميشود و توحيد ربوبيت اهلل 

ي در پروردگار كائنات است و هيچ شريك اهلل ” ضمن خود دارد و معناي آن چنين است كه 
 “ة آن نداردآفرينش و ادار

 پس ميبينيم كه توحيد به دو بخش تقسيم ميشود:  
 اول : توحيد الوهيت 
 دوم : توحيد ربوبيت .

 
 توحید الوهیت :   -اول 
وي وت بسـ توحيد الوهيت همان بخش توحيد است كه تمام انبياء عليهم السالم بخاطر دع22

 آن مبعوث شده اند . 
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 (25األنبياء/)                                                                                                    

 كه نيست اينرا كرده ايم بسوي او و نفرستاده ايم قبل از تو هيچ پيامبري را مگر اينكه وحي” 
 “هيچ معبودي غير از من پس مرا عبادت كنيد 

              /النحل() 

 “كنيد ت اجتنابطاغوزاو ري را برينكه اهلل را عبادت كنيدو يقيناً برانگيخته ايم در هرامتي پيامب”
                 

   /المؤمنون() 

ت هيچ ، نيس يقيناً فرستاديم نوح را بسوي قومش ، پس گفت اي قوم من اهلل را عبادت كنيد” 
 “ معبودي غير از او ، آيا پس نميترسيد )از او( 

                      

 (5األعراف/)                                                                                                                  

نيست   را ،و فرستاديم بسوي قوم عاد برادرشان هود را ، گفت اي قوم من عبادت كنيد اهلل” 
 “ شما را هيچ معبودي غير از او ، آيا نميترسيد 

رابر او بدر و تذلل و انكسار كامل  بر پايه هاي محبت خالص با اهلل  ـ عبادت اهلل  23
ر او ، بامل استوار ميباشد و مظهر چنين بندگي ، توجة بنده بسوي او تعالي ، اعتماد و توكل ك
به ذكر  رفتنخوف و اميد از او ، انابت و رجوع به سوي او ، خواستن و طلب كردن از او ، انس گ

ين ا مزر، خود او ، رفتن به سوي او ، نشاط و تحرك اعضاء و جوارح بدن به تنفيذ شريعت او 
كردار  ال وساختن به صبغة او ، برگزيدن محبت و طاعت او بر هر امر ديگري وباآلخره تمام اقو

 خود را در آوردن به صورتي كه مورد پسند و رضايت او تعالي باشد . 
ول و قا در ربا اين شرط است كه فرد مسلمان معناي كلمة شهادت )أشهد أن ال إله إال اهلل( 

 حقق بخشيده و در دعواي و شهادت خود صادق ميباشد .عمل خود ت
ه همان اندازه باحساس كند  ـ به هر اندازة كه بنده حاجتمندي و فقر خود را در برابر اهلل  24

اهر مفهوم بندگي و عبوديت در شخصيت او رسوخ يافته و آثار آن در اقوال و افعال وي ظ
ز اه بيرون كالي هلل بيشتر گرديده و در نعمتهاي او تعميگردد و هر قدر كه معرفت انسان به كمال ا

ندازه امان هحد شمار است بيشتر فكر كند و در اسماي نيكو و صفات بلند مرتبت او بيانديشد به 
 د .محبت بيشتر حاصل نموده و خضوع و خشوع بيشتري در برابر وي احساس ميكن با اهلل 

از باشد به همان اندازه  معاني عبوديت و بندگي اهلل  به هر اندازة كه قلب انسان مملوء ازـ  25
ميگردد واين بلندترين درجاتي  بندگي غيراهلل احتراز ميكند وبه مقامي ميرسدكه بندة خالص اهلل

پيامبر گرامي اش را در بلند ترين مراتب  است كه انسان مسلمان به آن ميرسد . به همين خاطر اهلل 
توصيف كرده اند . چنانچه در مقام نزول وحي بر ايشان ، “ عبوديت”  و مدارج حيات شان به صفت
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 ميفرمايد : در وقت معراج و رفتن به دعوت الهي او را با همين صفت توصيف نموده و
        /(10)النجم 

 “ پس وحي فرستاد اهلل بسوي بندة خود آنچه وحي كرد ” 
             /الجن(1) 

نند مو روي ماو اينكه چون برخاست بندة اهلل كه عبادت كند اهلل را، نزديك بود كه شوند ب” 
 “هاي بهم چسبيده )گروه انبوهي گرد وي جمع شوند( 

              

 (1األسراء)                                                                                                                        

 “حرام بسوي مسجد اقصا  پاك است آنكه برد بندة خود را شبي از مسجد”


 توحید ربوبیت :    -دوم 
ك چيزي ، سيد ، مال” بر معاني مختلف و متعددي داللت ميكند . از جمله “ رب”ـ كلمة  26

صاحب  تصرف كننده در چيزي ، تربيت كننده و پرورش دهنده ، كفالت كنندة مصلحت ديگران ،
 “ اشد سلطنت و سيادتي كه امرش در مورد ديگران نافذ ميب

بر وجه  ،با اين معاني ربوبيت و ساير مفاهيمي كه به صورت ضمني يا لزومي در خود دارد 
هر چه  كمال و مطلق آن جز اهلل واحد كس ديگري توصيف شده نميتواند . زيرا غير از اهلل 

بيت در محتاج است و اگر يكي معاني ربو هست ، مخلوق و در موجوديت و بقاي خود به اهلل 
 برايش داده است . وجود دارد به صورت مجازي بوده و عاريتي است كه اهلل او 

ز او اپس در حقيقت پروردگار كائنات فقط اهلل واحد بوده و هيچ رب و پروردگاري غير 
ت م مخلوقاتما وجود ندارد . او خالق است ، او زنده ميگرداند و ميميراند ، اوست كه هر امرش بر

واهد ه بخكائنات بدست اوست و او بر هركاري قادر و تواناست و هرگونه نافذ است . پادشاهي ك
ات خلوقمدر كائنات تصرف ميكند و حكم او را هيچ تعقيب كنندة نيست . اوست كه مدبر و قيم 
فضل  نندةبوده و متكفل مصلحت شان ميباشد و اگر ارادة خيري به كسي بكند ، هيچ كسي برگردا

 . داردندة غير از آنرا داشته باشد هيچ مانعي در برابرش وجود او نيست و چون به كسي ارا
            8 2     

 (1يونس/)                                                                                                                    

 ، وصيبت را آن م اى نيست برطرف كننده پس جز او،  آسيبى به تو رساند گزند و اهللاگر  و” 
از  خيرش را به هر كس ; اى نيست احسانش را دفع كننده اگر براى تو خيرى خواهد فضل و

 “ بان است مهر او بسيار آمرزنده و بندگانش بخواهد مي رساند و
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 و هرچه يگانه ذاتي است كه عطاء ميكند و باز ميدارد و نفع و ضرر بدست اوست پس اهلل 
 غير اهلل است همه محتاج و نيازمند فضل اويند . 

               /(15)فاطر 

 “   مردم شما همه محتاج بسوي اهلل هستيد و اهلل ، اوست بينياز و ستوده شدهاي ” 
اتي ذپس فقر صفت ذاتي و جدايي ناپذير تمام مخلوقات است و بر عكس آن بينيازي صفت 

 ميباشد .  اهلل 
 

 داليل توحید ربوبیت : 
بوده  ود واحددر ربوبيت خ ـ داليل بي حد و حصري وجود دارد كه ثابت ميسازد اهلل  27

اهد شاوي و هيچ شريك و مانندي ندارد و همة كائنات از كوچكترين ذره تا بزرگترين اجرام سم
 رحق است . رب و پروردگار كائنات است كه بنابرآن فقط او إله و معبود ب اند كه تنها اهلل 

ظيم و عگار داين كائنات عجيب و شگفت انگيز ، منظم و متناسق به زبان حال ميگويند كه آفري
 ا اينهمهات ببا حكمتي دارند و عقل سليم انساني هرگز اين تصور را كرده نميتواند كه اين كائن

 عظمتي كه دارد بدون ايجاد كنندة باشد و خود بخود بوجود آمده باشد !
 هرگز يقيناً قبول اين تصور مخالف با عقل انسان و فطرت سليم انسان است و عقل سليم

ويد كه كسي بگ بوجود آمده باشد . مانند اينكه اگر“ تصادف” ن كائنات در اثر يك نميپذيرد كه اي
تبديل  اقهادر اثر ريزش باران و جاري شدن سيالب حفره هاي در زمين بوجود آمد و بعداً به اط

يد شد ، هرگز اين سخن را نميپذيريم . پس قبول تصور خلقت تصادفي كائنات خيلي ها بع
 خواهد بود .

دفاً ه تصاكا اين سخن را مردود ميداند كه گفته شود اين كتاب حاضر وقتي بوحود آمد عقل م
م هذرات فلزي با هم جمع شده و در اثر حرارت ذوب شد و بعد از آن ، آهن ذوب شده از 

مادة  ز آنپاشيد و به حروف الفبا تبديل شده و كنارهم قرار گرفت و در سطرها منظم شد بعد ا
 ن قرار گرفت . سياه رنگي روي آ

ن خميرة ل زميگاز سوي ديگر درختها در اثر باد و باران بر زمين افتاده و بعد مخلوط شدن با 
اد بآن  بوجود آمد و در اثر وزش باد ها خشك گرديده و به شكل صفحات كاغذ درآمد . بعد از

 وود ده بتندي وزيد و اين صفحات را بر روي حروف و كلماتي قرار داد كه قبالً بوجود آم
 كلمات روي آن طبع گرديد و اوراق مختلف آن طبع و ترتيب گرديد !!

بدون شك هيچ عاقلي اين سخنان را نميپذيرد بلكه آنرا سخنان جنون آميز و قابل تمسخر 
ميداند . پس چگونه مي پذيرد كه اين كائنات با عظمت ، اين انسان عجيب ، اين همه مخلوقات 

و نبات در اثر تصادف بوجود آمده است و هيچ خالق ، مدبر و تنظيم  شگفت انگيز اعم از حيوان
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 كنندة ندارد ؟ ! 
 اين تصوري است كه قبول آن براي هر انسان سليم العقل ناممكن است . 

 ثر يكبياد دارم كه روزي يكي از شاگردان گفت : چرا ناممكن است كه اين كائنات در ا
 !تصادف و حركت ماده بوجود آمده باشد ؟

د نگاه ر دارگفتم : به اين تختة سياه كه روي آن چند سطري نوشته شده است و در برابرت قرا
 كن !

 ذرات اگر كسي بگويد كه اين كلمات را كسي ننوشته است بلكه تصادفاً در اثر وزش باد
شد  وشتهنتباشير از كلكين داخل اطاق گرديده و روي اين تخته نشسته و به شكل اين چند سطر 

 كالم با مفهوم ميباشد . آيا هيچ عاقلي اين سخن را ميپذيرد ؟!كه 
 گفت : نه هرگز ! ! 

 وچك وكگفتم ؛ اگر اين سخن غير معقول و مردود است در حاليكه به تناسب كائنات خيلي 
ت يحركببي ارزش است ، پس چگونه ممكن است كه عقل سليم اين را بپذيرد كه مادة بيشعور و 

ادف و ك تصاع كرده است و اين كائنات با همه شگفتيهايي كه دارد در اثر ياين كائنات را ابد
 حركت مادة بيجان بوجود آمده است ؟ !

مر شايع بوده و و يگانه بودن او تعالي در آن ، ا به همين علت است كه اقرار به ربوبيت اهلل 
 .در فطرت انسان جابجا شده است و حتي مشركين نيز به آن اقرار ميكردند 

            /زخرف(8) 

ه ]از . پس چگوناهلل:  ؟ يقيناً مي گويند را آفريده است نهاچه كسى آكه اگر از آنان بپرسى  و” 
 “ حق به باطل[ منحرف ميشوند؟

            /(9)زخرف 

را ذات  ه آنهااگر بپرسي ايشان را كه چه كسي آسمانها و زمين را آفريد ؟ حتماً ميگويند ك” 
 “ غالب و دانا آفريده است 

 
 قرآن كريم و توحید ربوبیت  نهفته در نفسها : 

 اگزينجت متعددي مردم را بياد امري مي اندازد كه در فطرت شان ـ قرآن كريم در آيا28
 خالق و پروردگار جهان است .  ميباشد و تأكيد ميكند كه تنها اهلل 

            /(10)ابراهيم 
  “ ؟  كى هست، ش زمين است آسمانها و ةرينندكه آف وجود اهلل: آيا در  پيامبرانشان گفتند” 

و حتي كسانيكه با زبان از وجود آفريدگار جهان انكار ميكنند در باطن خويش به وجود اهلل 
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 در مورد انسانهاي منكر از وجود آفريدگار ميفرمايد :   واحد يقين داردند . چنانچه اهلل 
  5        /(14)النمل 

 “ ان لهاي شدو انكار كردند آنرا از روي ستمگاري و تكبر در حاليكه يقين كرده بود آنرا ” 
چگاه و هي پس انكار و جحود از موجوديت آفريدگار يكتا ، محض از روي تكبر و عناد ميباشد

به  .اشد ق نسبت به وجود آفريدگار ميببه اين معنا نيست كه فطرت انسان خالي از احساس عمي
دور  ز وياهمين علت زمانيكه پرده هاي جهالت از فطرت انسان كنار زده ميشود و عناد و تكبر 

د و با ان ميرانر زبميگردد ، بدون اختيار خود را متوجة اهلل متعال احساس كرده و نام گرامي او را ب
 تمام وجود از او مدد ميخواهد . 

كه  كه ؛ در مجلة كه در جريان جنگ دوم جهاني نشر ميشد مصاحبة را ديدمبياد دارم 
ر اثناي ددگي خبرنگار آن با يكي از پيلوتها انجام داده و از او در مورد دشوار ترين لحظات زن

 وظيفه اش و اينكه در آن لحظة خطرناك چه احساس ميكرد پرسيده بود .
پدرش يك  ونميرفت  كه در آن هيچ يادي از اهلل خلبان گفته بود كه در خانة بزرگ شده است 

به  زمانيكه نيز شخص ملحد و بر عقيده الحاد بزرگ شده بود و برادرانش نيز بر همان نظر بودند و او
خود  دست مسلك خلباني روي آورد نيز به همان عقيده پابند بوده و از موجوديت هر چيزي كه با

كرد  حساس، منكر بود . در اثناي اجراي عمليات جنگي ا آنرا لمس نكرده و با چشم خود نميديد
قوط ثر ساكه هواپيمايش در حال سقوط است و هالكت حتمي در برابرش قرار دارد . زيرا اگر در 

 هواپيما هالك نشود و سالم به زمين برسد حتماً بدست دشمن افتاده و كشته ميشود . 
ر ارد فكبه هيچ چيزي كه در زمين وجود داو گفته بود : در چنين لحظات دشوار و خطرناك 

وست و كر دنميكردم ، نه به فكر خانواده و اهل خود بودم و نه در فكر زن و فرزند و نه در ف
ويش خجود وقريبي ، بلكه در چنين لحظات دشوار بدون اراده و اختيار احساس كردم كه با تمام 

 !!اورده و از او كمك ميخواهم متوجة اهلل هستم و از اعماق قلب اسم او را بر زبان 
ات ين نجو چنين هم شد .... و باآلخره به صورت حيرت انگيزي نجات يافتم و ميدانم كه ا
سال  ه سيفقط به فضل و مرحمت اهلل متعال نصيبم شده بود ، به مرحمت ذاتي كه تا آن لحظه ك

 از عمرم گذشته بود هرگز در مورد او فكر نكرده بودم . 
ن آي در ن اين داستان كامالً صحت دارد و هيچ ضرورتي به تلفيق و دروغ سازبه اعتقاد م

غافلي  نسانانميباشد . زيرا هر روز و صدها بار و به اشكال مختلف اين موضوع تكرار ميگردد و 
 ود را درو خ كه اهلل را فراموش كرده و هيچگاهي بياد او نميباشد ، چون به مصيبتي گرفتار شود

 كند به صورت ناخود آگاه متوجة اهلل متعال ميگردد . تنگنا احساس 
پيمايي ر هوامريضي كه در بستر بيماري افتاده و به سوي اطاق عمليات برده ميشود و يا مساف

 كه خلبان از مواجه شدن هواپيما با خطر سقوط خبر ميدهد و ...
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يچ ه  بجز اهلل تمام آنها در چنين لحظة در فكر هيچ چيز ديگري نميشود و در خاطر شان
  ند .چيز ديگري خطور نمي كند و فقط به سوي او روي آورده و از او نجات خود را ميخواه

 اهلل جلت عظمته در مورد مشركين خبر داده و ميفرمايد : 
             9    
   /(65)العنكبوت 

 د )دعاء(اعتقا چون سوار شوند در كشتي بخوانند اهلل را )درحاليكه (خالص كرده اند براي او” 
 “ند  ك آررا ، پس چون نجات داد ايشانرا بسوي زمين خشك ، ناگهان ايشان)به اهلل واحد( شري

وضاحت و  ي است كه هيچ امر ديگري به اندازة آن ازاز بديهيات يقيناً مسئلة وجود اهلل 
ه داشتروشني برخوردار نميباشد و حتي ميتوان گفت كه اگر اين مسئله در عقل انسان صحت ن

 ند مسئلةمان باشد ، هيچ مسئلة بديهي ديگري اصالً صحيح نخواهد بود زيرا هيچ امر بديهي ديگري
 ر نميباشد .از كثرت و تنوع داليل برخوردا وجود اهلل 

 
 توحید ربوبیت مستلزم توحید الوهیت است :

ورت منطقي در آفرينش و تدبير با تمام معاني آن به ص ـ توحيد ربوبيت و يگانگي اهلل  29
عبود نها او مكه تمستلزم قبول توحيد الوهيت مي باشد ، يعني يگانه قرار دادن اهلل در عبادت و اين

وحيد تذكر حق عبادت نميباشد . به همين لحاظ قرآن كريم با تبرحق بوده و هيچ ذات ديگري مست
الوهيت  وحيدربوبيت كه مشركين با آن قايل بودند با آنها ميفهماند كه توحيد ربوبيت مستلزم ت

آنرا  بايداست و اين انديشه يك مسلك واضح و روشن بوده و نبايد از آن تغافل صورت گيرد و ن
 نحرافي و بي ارزش روي آورد . ميفرمايد : گذاشته و بعوض آن به روشهاي ا

          /(191)اعراف 

 “ ق اند ا مخلوآيا )با اهلل ( شريك ميسازند چيزي را كه هيچ چيزي را نميآفريند و خود آنه” 
            /(17)النحل 

را چ؟ پس  آيا كسيكه همه چيز را مي آفريند مانند كسي است كه هيچ چيزي را نمي آفريند” 
 “پند نميگيريد 

               

                

   /(73)الحج 

، يقيناً  پس به آن گوش فرا دهيد ; لى زده شده استامعبودانتان[ مث اى مردم! ]براى شما و” 
، هرگز نمي توانند مگسى بيافرينند اگر چه براى آفريدن آن  تيدمي پرس هللكه به جاى ارا كسانى 
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 ، چيزى را از آنان بربايد، نمي توانند آن را از او بازگيرند، هم پرستش اگر مگس گرد آيند و
 “ . هم معبودان ناتوانند كنندگان و

اهلل  ازير غاين آيات مشركين را بياد اين حقيقت واضح و آشكار مياندازد كه معبود هاي كه 
 توان اندر ناگرفته اند ناتوان بوده و قدرت آفرينش بي ارزش ترين مخلوق را ندارند و حتي آنقد

 كه اگر مگسي چيزي را از نزد آنها بربايد توان باز پس گرفتن آنرا ندارند !
 آنرا پس چگونه ممكن است كه عقل سليم انساني چنين مخلوق ناتوان را عبادت كند و يا

و  ق و ناتوانقرار دهد ؟! در حاليكه تنها او خالق است و غير از او همه مخلو  مساوي با اهلل
 عاجز اند .

ير نها به غآا كه رقرآن كريم با مشركين به مناقشه پرداخته و آنها را تذكير ميدهد كه معبوداني 
ريك ش اهلل  ان باز اهلل عبادت ميكنند ، يك ذرة در آسمانها و زمين اختيار ندارند و در آفرينش آ

است  مر ازين قرارابي نياز بوده و هيچ حاجتي به اين معبودان باطل ندارد و چون  نميباشند و اهلل 
 پس بايد تنها اهلل واحد عبادت و پرستش گردد . 

                

      8        /(22)السباء 

ر تند مقدالك نيسبگو بخوانيد كساني را كه بجز اهلل )سزاوار عبادت ( پنداشته ايد ، آنها ما” 
ركتي شو  مين( هيچ سهميك ذرة هم در آسمانها و زمين و نيست ايشان را در اين دو )آسمان و ز

 “ و نيست )اهلل را( از ايشان مددگاري  
 هكاز جمله اين .قرآن كريم به تأييد بعض حقايقي ميپردازد كه مشركين به آن اعتراف داشته اند 

ناه پاست كه  مالك آسمانها و زمين و يگانه متصرف و مدبر آنها ميباشد و او يگانه ذاتي اهلل 
 د . د ، پس الزم است كه تنها او مورد پرستش و نيايش قرار گيرجويندگان را پناه ميده

               

              

                

              

    (90ـ  84لمؤمنون/)ا 

بگوي كراست زمين و آنچه در زمين است اگر شما ميدانيد ؟ خواهند گفت از اهلل است . ” 
بگو آيا پس پند نميگيريد ؟ بگو كيست پررودگار آسمانهاي هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ ؟ 

كه در دست  در حال گويند اينهمه از اهلل است . بگو آيا نمترسيد ؟)تقوا نميگزينيد( بگو كسيت
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اوست سلطنت هر چيز و اوست كه نجات ميدهد و نجات داده نميشود برخالف او اگر شما 
ميدانيد ؟ حتماً ميگويند )ملكوت( همه اهلل راست ، بگو پس از كجا)چگونه( سحر كرده ميشويد ؟ 

 “ بلكه آورده ايم به ايشان سخن راست ، و هر آئينه ايشان دروغگويانند 
 دۀ توحید :دانش جديد و عقی

ختلف ـ علوم جديد كه به كائنات ، شناخت ذره ، شناخت انسان و نبات و صنعتهاي م 29
دة عقي تعلق دارد ، كشفها و اختراعات جديدي كه در بخشهاي صورت گرفته است ، تمام اينها

 راد . زيفزاياتوحيد را هرچه بيشتر واضح ساخته و تقويت مينمايد و بر ايمان انسانهاي مؤمن مي 
اخته و سرا آشكار  اين علوم و كشفيات جديد ، دقت نظام كائنات و شگفتيهاي مخلوقات اهلل 

ت حكم ودقايق آفرينش الهي را به نمايش ميگذارد كه همة آنها دال بر عظمت ، قدرت ، علم 
ت و خالق اليزال ميباشد . چه ، دقيق بودن مصنوعات نشان دهندة عظمت و حكمت صانع آنس

 هد كه در وراي اين صنعت بديع و نظام دقيق ، خالق عظيمي وجود دارد . نشان ميد
                 

      /(53)فصلت 

ا براي است ت كه بنماييم ايشانرا نشانهاي خود را كه در آفاق و در نفسهاي ايشان زود است” 
و ار اينكه بتو  آنها روشن شود كه او حق است . آيا بسنده نيست آنها را )اين دليل ( كه پروردگار

 “ بر هر چيز گواه است 
        /(21)الذاريات 
 “ در نفسهاي تان آيا نميبينيد و ” 

 جايگاۀ توحید در اسالم :

حول  ـ توحيد در اسالم در حقيقت تمام اسالم ميباشد و قرآن كريم به صورت كل در 30
آفرينش و  ، صفات او ، توحيد ميچرخد . زيرا آيات قرآن كريم يا بازگويي اي ازشناخت اهلل 

ا به يو است و يت است كه اين هم از لوازم ربوبيت و قيومافعال و تدبير او ميباشد و يا امر و نهي ا
بران از پيام عت وبيان پاداش با تمام انواع آن است كه براي كساني داده ميشود كه از اوامر او اطا

ه ت فرستادلوهياخود پيروي كرده اند . آن پيامبراني كه همراه با شريعت قايم بر توحيد ربوبيت و 
ز ت و يا اه اسنواع مجازاتي است كه براي مخالفين با شريعت اهلل معين شدشده اند . و يا بيان ا

 ه ازكاحوال تكذيب كنندگان امتهاي قبلي خبر ميدهد كه در حقيقت شرح و بيان كساني است 
 مقتضاي توحيد و عبادت او خروج كرده اند . 

 اي اسالمهامه ر و برنپس توحيد بنياد و هستة مركزي اسالم است و ساير نظامها ، احكام ، اوام
 د . يگردماز همين هسته آغاز مييابد و عبادات و احكام سبب رسوخ بيشتر آن در قلوب مؤمنين 
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 : بحث دوم 

 
 

 ركن دوم
 

 «محمد رسول اهلل » دت شها
 

 معناي اين شهادت :
صديق د و تـ اين شهادت ركن دوم در اسالم ميباشد ومعناي آن عبارت از دانستن و اعتقا 31

ر ديان نموده و فرستادة اهلل ميباشد و اين شهادت را با زبان خود ب ازم اين امر است كه محمد ج
 عمل خود ظاهر ميسازد . .

 ند و عملداء كمعناي شهادت در گفتار اينست كه اين شهادت را آشكارا بر زبان رانده و آنرا ا
ار تي عيخود را بر وفق شريعكردن به آن به گونة است كه سلوك و تمام تصرفات قولي و عملي 

ن او را از سوي پروردگارش آورده است و به اين وجه از او پيروي كند و سخ سازد كه محمد 
 بپذيرد كه ايشان پيامبر اهلل ميباشد .

 
 خیلي زياد اند :  پیامبران اهلل 

 ي از آنها راماربراي هدايت بشر فرستاده است خيلي زياد اند كه ش ـ پيامبراني را كه اهلل  32
 .رده استي نكاد ديگري را بما معرفبراي ما معرفي كرده است و ما اسماي آنها را ميدانيم و تعد

              /(36)النحل 

اغوت عبادت( ط)و از  پيام( كه اهلل را عبادت كنيد يقيناً در هر امتي پيامبري فرستاديم )با اين” 
 “ اجتناب كنيد

ا ي ما آنهست ولاپس براي هر امتي از امتهاي ساكن در زمين پيامبر ويا پيامبراني فرستاده شده 
 اسماء و رسالت شانرا براي ما معرفي نكرده است  را نميشناسيم زيرا اهلل 

               
   /(164)النساء 

م فرستادي ايم و و چنانكه فرستاديم پيامبراني را كه داستانهاي شان را پيش ازين به تو گفته” 
 “ سخن گفت  پيامبراني را كه داستانهاي شانرا نگفته ايم بر تو و اهلل با موسي
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 توجیه و حكمت فرستادن پیامبران :
ساس اا بر رـ حكمت و مفكورة كه در وراء ارسال قرار دارد و ميتوان فرستادن پبامبران  33

وبيت و الوهيت ذات يگانه و واحد در رب آن تشريح و توجيه كرد برين امر استوار است كه ؛ اهلل 
 .د ندارد وجو ت و هيچ پروردگار و معبودي غير از اوخود ميباشد . او پروردگار و معبود مردم اس

و مصالح  اينست كه امور مخلوقات خود را تدبير نموده از مستلزمات ربوبيت و الوهيت اهلل 
به صالح مي  ،ايشان را متكفل گرديده و آنچه را از امور كه مربوط به سعادت دنيا و آخرت باشد 

 يد . نما صادر كردن اوامر و نواهي در امر شان تصرف آورد و اسباب آنرا ميسر مي سازد و با
مي ت الزدرين شكي نيست كه انسان تنها به آب و غذا وساير ضرورياتي كه براي ادامة حيا

كه  است محتاج نميباشد ، بلكه همراه با آن ، ضرورت دارد تا اسبابي برايش ميسر گردد
به  وسازد را از ساير مخلوقات متمايز ميضرورتهاي روحي او نيز برآورده گردد ، روحي كه او 

بنابرين  .اند چيزهايي ضرورت دارد كه او را به مرتبة كمال انساني كه سزاوار انسان است ، ميرس
 ديدهمهم ترين مصلحت انسان ، رساندن او به سعادت وكمال است كه برايش معين و مقدر گر

ار وردگا شناخته و راه رسيدن به پراست و اين سعادت و كمال اينست كه خالق ومعبود خود ر
 شد .ه باخود را بداند و بر صراط مستقيمي قرار گيرد كه در آن گمراهي و شقاوت وجود نداشت

ست و رت دربديهي است كه انسان به تنهايي نميتواند اين امور را به طور انفرادي و به صو
كمت و ذا حلقل او قرار دارد ، خالي از خطاء درك كند ، زيرا درك اين امور فراتر از قدرت تع

ان ا به زبتاقتضاء كرد تا براي هدايت بشر پيامبراني از جنس خود ايشان بفرستد  رحمت اهلل 
فات كمالش صرا با تمام  خود آنها سخن گفته و پيامهاي پروردگار را برايشان برساند . اهلل 

رت را و آخ و طريق سعادت در دنيامعرفي كرده و راه رسيدن به او تعالي را به آنها نشان دهد 
 براي شان روشن سازد .

ت پيامبران او بحيث پروردگار ، اعتقاد به صداق لذا ميتوان گفت كه از لوازم ايمان به اهلل 
اخت قدر و تنقيص عظمت و عدم شن ميباشد و انكار از هر پيامبري متضمن جهل نسبت به اهلل 

 د . و اين امر كفر صريح بحساب مي آيد .ومنزلت اوست آنچنان كه سزاوار ميباش
                 /(92)األنعام 
 اهلل بر ده استو تعظيم نكردند اهلل را چنانچه سزاوار تعظيم او باشد چون گفتند كه نفرستا” 

  “هيچ بشر چيزي را 
 

 خاتمۀ رسالت : 
 پيامهاي خود را با فرستادن رسالت اسالمي خاتمه بخشيد كه بر پيامبرش محمد  ـ اهلل  34
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 نازل كرده و او را خاتمه پيامبران و انبياء گردانيد .
                /(40)األحزاب 

“است   نيست محمد پدر هيچكس از مردان شما ، ولي او پيامبر اهلل و خاتمة پيامبران” 
 م آسمانين پيارسالتهاي آسماني بخاطري با رسالت اسالم به پايان رسيد كه دين اسالم كاملتري

ة براي نگيزبوده و تمام ضرورتهاي بشري را تا روز قيامت برآوده ميسازد . لذا هيچ ضرورت و ا
 ميفرمايد :  فرستادن رسالت ديگري باقي نميماند . اهلل 

               

 (3األنعام/)                                                                                                                    

م را و اسال امروز براي شما دين تانرا مكمل نمودم و نعمتهاي خود را بر شما تمام نمودم” 
 “ بحيث دين برايتان برگزيدم 

 
 :  داليل نبوت محمد 

رسولي فرستاده  و هيچميباشد  ـ گفتيم ؛ فرستادن پيامبران از لوازم ربوبيت و الوهيت اهلل  35
اقت و ر صدبنشده است مگر آنكه او را با داليل و براهين روشن مورد تأييد قرار داده است تا 

 نبوت او واضحاً داللت كند .
 كي از انبياءبايد گفت ؛ هيچ دليل و برهاني نيست كه بر نبوت ي در رابطه به پيامبري محمد 

. لذا  موجود است از آن براي اثبات رسالت محمد داللت كند مگر اينكه مانند آن و بيشتر 
 ت محمد نبو كسانيكه به نبوت موسي وعيسي عليهما السالم و يا پيامبر ديگري ايمان دارند و از

ار شان انك انكار ميكنند ، در حقيقت با نفس و وجدان خود در يك تناقض آشكار واقع اند و اين
ان به ايم ن نميباشد . زيرا اسبابي كه آنها را بسويچيزي جز جهل ، تعصب و تقليد بدون برها

و را ارد كه اود دپيامبر و يا رسولي ميكشاند ، مانند آن بلكه بيشتر و قويتر از آن انگيزه هاي وج
 فرا ميخواند .  بسوي نبوت محمد 

در  مثال چنين اشخاصي به اين ميماند كه كسي بگويد فالن شخص عالم طبابت است زيرا
ن طالب د ايدانشكدة طب درس ميخواند ، ولي از پذيرفتن اين امر امتناع ورزد كه استا صنف اول

وده ب، طبيب  باشدكه از دهها سال قبل پيشة طبابت داشته و استاد اين شاگرد و شاگردان امثال او مي
 و علم طب را ميداند !

 محض يك تناقض طبيعي است كه اين امتناع ورزيدن و آن اعتقاد او در مورد يك شاگرد ،
 بوده جز جهالت ، تعصب و تقليد منبع ديگري ندارد.

ا يلي ربا وجود اين مطالب كه به صورت عمومي تقديم گرديد ، مفيد ميدانيم كه بعض دال
 تقديم كنيم . جهت اثبات نبوت پيامبر 
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يرت اين س .بزرگترين دليل درين امر ، سيرت ايشان از آوان طفوليت تا وفات ايشان ميباشد 
ايش نداده بر پاكيزه و معطر نشان ميدهد كه ناممكن است صاحب آن ، مدعي امري باشد كه اهلل 

م است ودر وجودش نميباشد . اين دليل براي كساني كافي است كه فطرت قويم و عقل سلي
ي شان امبردارند . چنانچه خديجه رضي اهلل عنها نيز با استدالل به سيرت ايشان به تصديق پي

ز وحي برايش در مورد آمدن جبرئيل عليه السالم و آغا ختند . چنانچه زمانيكه رسول اهلل پردا
 خبر داد ، خديجه رضي اهلل عنها فرمود : 

ز پاماندگان را حمل ا، زيرا تو ترا هيچگاهي خوار و ذليل نميسازد بر تو مژده باد ! يقيناً اهلل  »
 . ن نمودصفات نيك و سيرت نيكوي ايشان را بيا و ساير « كني، ضعفاء را كمك ميكني و ...مي

ت از دليل خيلي واضح نبوت ايشان ، اين شريعت عظيم اوست كه شامل همة جوانب حيا
ندگي زنان ميگردد و صادر شدن آن نه تنها از مرد ناخواني كه در جامعة عربي معروف به ناخوا

ي فرد در قدرت و توانايي هيچ داشته است ناممكن ميباشد بلكه اگر وحي الهي دركار نباشد
ش فكيرنيست كه چنين شريعت شامل و بزرگ را بسازد با آنكه عقلش به پختگي رسيده و افق ت

 وسعت يافته باشد .
خوبي بارند دارزش اين دليل را علماء قانون ، جامعه شناسان و كسانيكه درين موارد سروكار 

 درك ميكنند .
، قرآن  هنوز هم موجود و در دسترس همة ما قرار داردكه  بزرگترين دليل بر نبوت محمد 

ليل ين دعظيم است كه اعجاز آن بر همگان ثابت ميباشد . درينجا الزم ميدانم كه در مورد ا
 توضيح بيشتري بدهم . 

 دلیل اعجاز قرآن :
ش ـ نزد آگاهان تاريخ اسالمي بخوبي واضح و معروف است كه اهل مكه بخصوص قري 36

از پذيرفتن  اعتراف نكردند و در برابر دعوت اسالم مقاومت كرده و به نبوت محمد در اول امر 
 اينكه او رسول اهلل بوده و قرآن كريم كتاب اهلل است سر باز زدند . 

سول رصورت گرفت ،  در جريان مناقشاتي كه بين مشركين قريش و معاندين و رسول اهلل 
 ت :آنها را با قرآن تحدي كرده و گف اهلل 

               

       /(88)األسراء 

 ،ين قرآن نند ا( مابگو اگر جمع شوند)همه( انسانها و جنيات بر آنكه بيارند )آورده نتوانند” 
 “هرگز نيارند مانند آن اگر چه بعض ايشان مددگار ديگري باشد 

مخالفين در برابر اين تحدي و مبارزه طلبي سكوت كرده و از جواب و شكستن اين دائرة 
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مطابق وحي الهي آنها را به چيزي كمتر مورد چلنج  تحدي عاجز ماندند . بعد از آن رسول اهلل 
 مود : قرار داده و فر

               

       /(13)هود 

ر بگو اگ[ نسبت مي دهد اهللبه  و او اين قرآن را از نزد خود ساخته ] كه مي گويند آيا” 
ود خه يارى بمي توانيد،  كسي را جز اهللهر  ، شما هم ده سوره مانند آن بياوريد و راستگوييد

 “ دعوت كنيد
ري را برايش چلنج ديگ آنها در برابر اين چلنج نيز ساكت و بيجواب ماندند . بعد ازآن اهلل 

 وحي كرده و فرمود : 
               

                 

           /(38 ـ 37)يونس 

ند يق ميكو نسزد اين قرآن را كه دروغين و ساختگي از سوي غير اهلل باشد ، والكن تصد” 
ن كتاب ه ايآنچه را كه پيش از وي است و بيان ميكند كتبهاي )پيشين( را و هيچ ترديدي نيست ك

انند آن مورة سيك از سوي پروردگار عالميان است ، آيا ميگويند كه بربسته آنرا ؟ بگو پس بياريد 
 “و بخوانيد هر كسي را كه ميتوانيد بجز اهلل ، اگر راستگو هستيد  

               

                

       /(24ـ  23)البقره 
كه ]ك داريد شايم،  صلى اهلل عليه وآله( نازل كرده خود )محمّدة اگر در آنچه ما بر بند و” 

، اهلل  [ غير ازبراى اين كار ] ، و اى مانند آن رابياوريد شر[ پس سورهب ةوحى الهى است يا ساخت
گفتار  ر ]درلغاى بزرگ عرب به يارى[ فرا خوانيد، اگب گواهان خود را ]از فُصحا و و مددگاران

يد كه ام نداداگر اين كار را انج و راستگوييد. خود كه اين قرآن ساخته بشر است نه وحى الهى [
آتشى  ; رهيزيد، بپ هايند سنگ بنابراين از آتشى كه هيزمش مردم و، يد انجام دهيد هرگز نمي توان

 “ .  كه براى كافران آماده شده است
مشركين قريش و ساير مخالفين را آنچنان عاجز  اين چلنجها و تحديات ازجانب رسول اهلل 

د و مانند ديوارهاي گردانيد كه نه تنها خاموش ماندند حتي كوششي هم براي شكستن آن نكردن
بيجان ، خاموش و بيصدا ماندند و به دنبال راههايي ديگري مبتني بر كذب وافتراء رفتند و با زور 

گرديده و در بين دوستان و طرفداران خود اين توصيه را  و ايجاد وحشت و دهشت مانع راة اهلل 
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با اشاره به اين اسلوب  . اهلل  پخش كردند كه ، به قرآن گوش ندهند تا تحت تأثير آن قرار نگيرند
 شان ميفرمايد : 

              /(26)فصلت 

م نگانيد( هو كافران گفتند باين قرآن گوش ندهيد و سخن بيهوده گوئيد )سرو صدا ايجاد ك” 
 “ خواندنش شايد كه غالب شويد  

 تحدي قران كريم به مخالفین : 
اني ـ واضح است كه چون محاصرة استداللي و تحدي)چالش( در نشان دادن عجز وناتو 37

ر صدق ال بجانب مقابل كامياب شده و توان مقابله و جواب را از آنها سلب نمايد ، اين خود د
بل شده مقا ان نشان ميدهد كه راه كساني كه با اين تحديتحدي كننده در دعوايش ميباشد . همچن

 اند باطل ميباشد. 
اللت ولي اين داللت زماني كامل و درست است كه تحدي از تمام شرايطي كه براي اين د

 الزم دانسته ميشود ، برخوردار باشد . 
 تمام اكنون توجه كنيم كه آيا در تحدي كه قرآن كريم متوجه مشركين مكه و قريش ساخت

 شرايط آن وجود داشت يا خير ؟
 قبل از جواب اين سئوال بايد بدانيم كه شروط تحدي چيست ؟

 شروطي را كه براي درست بودن چلنج الزم است ، چنين ميتوان خالصه كرد :
. و  اول : موضوع تحدي و چلنج در قدرت كساني كه با تحدي مواجه شده اند داخل باشد

وق وده و تفار بصاص آنها بوده و آنها از مهارت كامل در آن كار برخوردحتي باال تر از آن در اخت
 و شهرت كامل داشته باشند .

ن مان ميدان قهرمبه طور مثال اگر پهلواني چلنج خود را متوجه ساير پهلوانان كرده و ميگويد : 
 پهلواني هستم و اگر درين امر شك دارد وارد ميدان شود !

اص از اختص واست و اين امر در توان پهلوانان ديگر ميباشد “ وانيپهل” درينجا موضوع چلنج 
 كساني است كه اين تحدي متوجه آنها گرديده است . 

يد رص شددوم : شرط دوم اينست كه ؛ كسانيكه مورد چلنج قرار ميگيرند با تمام رغبت و ح
 .  را بدهندخواستار ابطال دعواي چلنج دهنده باشند و بخواهند كه حتماً بايد جواب آن

پس موجوديت شرط اول بخاطر سالم بودن تحدي و بدست آمدن نتيجة سالم از آن كافي 
نميباشد . زيرا ممكن است كه آنها رغبت و شوقي در ابطال دعواي چلنج دهنده نداشته باشند . به 
همين خاطر از ارائة جواب خود داري كرده و سكوت اختيار ميكنند كه درينصورت سكوت شان 

ل بر عجز شان نبوده و صداقت تحدي كننده در دعوايش ثابت نميگردد . چنانچه اگر در بين دا

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

29  

پهلوانان كساني باشند كه توانايي شكستن اين چلنج را داشته باشند ، ولي خواستار جواب آن 
 نباشند بخاطريكه بر سبيل مثال پسر چلنج دهنده يا برادر يا يكي از دوستانش باشد و يا اينكه چلنج
دهندة در نظر شان حقير آمده و او را سزاوار مقابله ندانند ... كه درينصورتها چنانچه گفتيم عدم 

 جواب دال بر عجز و ناتواني آنها بوده نميتواند . 
انعي سوم : شرط سوم اينست كه در برابر كساني كه تحدي متوجه آنها گرديده است ، مو

ست كه نة اترس از تحدي كننده و اذيت و آزار ممك وجود نداشته باشد مقصد ما از مانع درينجا
 در صورت شكست ، به ديگران برساند . 

سوم  د شرطبنابرين ميبينيم كه موجوديت دو شرطي كه قبالً ذكر شد كفايت نميكند بلكه باي
 نيز همراه با آنها موجود باشد . 

ار ب قرخود را مخاط به طور مثال اگر شخصي كه در رأس قدرت دولتي قرار دارد ، مخالفين
ردي يچ فداده و برايشان ميگويد كه او يگانه شخصي است كه مورد اعتماد مردم بوده و ملت ه

 خن او راين سغير از او را به رياست دولت انتخاب نميكند ! و با اين ادعا تمام كساني را كه ا
مهوري جست تخابات رياقبول ندارند به مبارزه طلبيده و چلنج ميدهد كه اگر قبول نداريد در ان

 خود را در برابرم كانديد كنيد !!
اري دخود  حاال اگر ديگران بعلت ترس از قدرت و جبروت او ساكت مانده و از مقابله با او

 كردند ، اين سكوت آنها هيچگاهي دال بر صحت دعواي آن چلنج دهنده نميباشد . 
،  ة درستچلنجي در راه حصول نتيجاين بود شرطهايي كه براي معتبر بودن و مؤثر بودن هر 

در  هلل ضروري ميباشد . اما آيا اين شروط در تحدي و چلنجي كه قرآن كريم به زبان رسول ا
 برابر مشركين اعالن كرد ، موجوديت داشت ؟

 
 موجوديت شروط الزم در تحديات )چالشها( قرآن كريم : 

ن ست ، همه در تحديات قرآـ شرطهايي كه براي معتبر بودن و صحت چلنج ضروري ا 38
 كريم به بلندترين وجه آن موجود ميباشد . 

اول : شرط اول عبارت ازين بود كه موضوع تحدي در حيطة قدرت و اختصاص كساني 
اير سش و باشد كه تحدي متوجة آنها ميگردد . درين خصوص بايد گفت كه ؛ همه ميدانيم كه قري

وق ذن عربي مشهور و در خطابه ، شعر ، نثر و عرب درفصاحت و بالغت و شناخت دقايق زبا
 ردند. ميك عربي سرآمد همگان بودند . حتي آنها بخاطر انتخاب بهترين شعر محافل مشاعره برپا

ن همين قرآن را به زبان عربي نازل فرموده و مخاطب اول آ همچنان معلوم است كه اهلل 
  عربهايي بودند كه قبالً در مورد آنها تذكر داديم .

زمانيكه قرآن كريم آنها را مورد چلنج قرار داده و به ايشان ميگويد : اگر درين امر شك داريد 
نازل شده است ، پس شما ده سورة مانند آنرا  است كه بر محمد  كه اين كتاب كالم اهلل 
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 بياوريد ! و يا الاقل يك سورة مانند آنرا بياوريد !
 وش قرار ميدهد كه در حيطة قدرت شان بوده درين صورت آنها را به امري مورد چال

 ازاختصاص شان ميباشد و بيشترين مهارت را در همين فن سخن و سخنداني دارند . 
 پس شرط اول صحت تحدي قرآن كريم در برابر مخالفين موجود ميباشد .

 باطل دوم : در رابطه به شرط دوم كه موجوديت خواست و رغبت قريش و ساير مخالفين در
 مام قوت خودتو اثبات دعواي خود شان بود ، نيز ميبينيم كه اين شرط با  تن دعواي پيامبر ساخ

ثابت كرده  را باطل و نادرست موجود ميباشد و آنها با تمام توان ميكوشيدند كه رسالت محمد 
ه انيكو ادعاي خود مبني بر تكذيب ايشان را به كرسي بنشانند . و اين امريست كه حتي كس

عوت دريش ين معلوماتي از تاريخ اسالم دارند صحت آنرا ميپذيرند . زيرا واضح است كه قكمتر
 دم را ازه مرپيامبر گرامي اسالم را با ديدة رضايت ننگريسته و به گونه هاي مختلفي كوشيدند ك
، شيوة  ردندقبول آن باز دارند . آنها در كنار ساير وسايلي كه بخاطر تحقق اهداف شان بكار ب

ين دد را ازة خوطميع و وعده ها را نيز در پيش گرفتند و به ابوطالب پيشكش نمودند كه برادر زادت
برايش  مال دعوت باز دارد و آنها حاضرند كه او را در مقابل اين باز ايستادن از دعوت آنقدر

ر د مقررا رئيس خو بدهند كه او را ثروتمندترين اهل مكه بگرداند و حتي حاضرند كه محمد 
رواني  مراضكرده و پادشاهي عرب را برايش بسپارند و اگر اين امري را كه آورده است در اثر ا

 ت اوو وسوسة شيطاني بوده و ضرورت به طبيب دارد ، بزرگترين طبيبان و كاهنان را بخدم
 بگمارند تا در عالجش بكوشند !

 :  يش چنين بود كهدر برابر كاكااما بعد از شنيدن درخواستهاي قريش جواب پيامبر 
ذارند پم بگچاي كاكا ! سوگند به اهلل كه اگر آفتاب را در دست راستم و مهتاب را در دست ”

رداند و يا من در راه گآنرا پيروز  تا اين امر را ترك كنم ، هرگز آنرا ترك نخواهم كرد تا آنكه اهلل 
 “ آن هالك شوم 

بر رسول ر برايت رساني و محاصره اقتصادي را دبعد از اين جواب قاطع ، آنها راه تهديد ، اذ
ز تمام آنها ا تهمتهايي زدند كه آنحضرت  و همراهانش در پيش گرفتند و به رسول اهلل  اهلل 

 ندند و آزار و اذيترا مجنون ، ساحر ، كاهن ، دروغگو و .... خوا كامالً مبراء بود . آنها پيامبر 
طر نجات بخا ماري از آنها در اثر آن به شهادت رسيدند و عدةمسلمانان را به حدي رساندند كه ش

 ازين اذيتهاي غير انساني مجبور به دوبار هجرت به حبشه شدند . 
ن آر پي بناءً تمام اين حوادث نشان ميدهد كه قريش و ساير مشركين عرب با تمام توان د

 د .ول آن مانع گردنرا نادرست ثابت كنند تا مردم را از قب بودند كه دعواي پيامبر 
شرط سوم : اين شرط كه همانا عدم موجوديت موانع بر سر راه مخالفين در جواب دادن و 
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ناكام ساختن تحدي ميباشد نيز در تحدي و چلنج قرآن وجود داشت . زيرا همه ميدانيم كه قدرت 
مانان و مسل سياسي و سلطنت مكه و ساير مشركين عرب در دست قريش قرار داشت و پيامبر 

از هيچنوع قدرت و سلطة برخوردار نبودند . آنها ضعفاء و ناتواناني بودند كه حتي قدرت دفاع 
ازخود را نداشتند و به همين علت بود كه شماري از آنها بخاطر نجات دين خود از فتنه هاي 
قريش مجبور شدند تا به حبشه هجرت كنند و باآلخره تمام مسلمانان و در اخير شخص رسول 

 راه هجرت بسوي مدينه را در پيش گرفتند .  هلل ا
يچ از ه وتمام اين حاالت واضحاً نشان ميدهد كه هيچ مانعي در برابر قريش قرار نداشته 

ا ود رجهتي احساس خوف و ترس نميكردند و اين زمينه برايشان كامالً مساعد بود كه زعم خ
نيست به اثبات  در دعوايش )نعوذ باهلل( صادق درين رابطه كه قران كالم اهلل نيست و رسول اهلل 

 برسانند و اگر ميتوانستند حتماً اين كار را ميكردند .
  

 نتیجۀ منطقي اين چلنجها :
ت ل داشـ اين تحدي قرآن كريم در برابر مشركين ، ناتواني و سكوت آنها را به دنبا 39

 چنانچه قبالً توضيح داديم . 
 ثابت ميگردد ،ر حاليكه تمام شرايط الزم متوافر و موجود بود چون ناتواني آنها ثابت شد ، د

ست كه ا ميباشد و قرآن كريم كتاب اهلل  در عوايش صادق و پيامبر برحق اهلل  كه محمد 
 براي هدايت بشر نازل فرموده است . 

ه و ان آوردايم الزمة ثبوت اين امر اينست كه بر تمام انسانها واجب است كه به نبوت محمد 
م دساتيري كه در نازل نموده است منقاد گرديده و به تما از وي پيروي كنند و به شريعتي كه اهلل 

 قرآن كريم و سنت مطهر نبوي آمده است التزام داشته باشند . 
 

 اين چالشها دوام دارد :
قانيت حه در كدر برابر مخالفين تا هنوز پابرجا بوده و متوجه كساني است  اين تحدي قرآنـ  40

نون هم در د و اين چلنج اكننازل شده است شك دار و اينكه قرآن از جانب اهلل  رسالت محمدي 
  .ببرد  رثال به برابر آنها قرار داردو تا آنروزي ادامه خواهد يافت كه زمين و اهل آنرا اهلل متعا

 
 ؟ اين امر چه داللتي دارد

 رسالت سيد األنبياء و خاتمة پيامبران داللت آن كامالً واضح است و آن ثبوت حقانيت 
ميباشد كه با داليل قاطع ، براهين آشكار و حجتهاي مستحكمي كه در دسترس ما قرار دارد به 
اثبات ميرسد و براي هيچ طاغي و سركشي اين توان را نميگذارد كه از صحت آن انكار كرده و 
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 مغالطه و جدالي را براه بياندازد.
ار و دليل از عهد نبوت تا عصر حاضر يعني مدت چهارده قرن استو چون دانستيم كه اين

فكار ان اپابرجا مانده است ، و اسالم در طول اين مدت با دشمان معاند ، كفار سركش و رهرو
ت اسالم قانيحباطل بارها مقابل گرديده است و تمام آنها تا آخرين توان خود كوشيده اند كه در 

نرا با ار آصدر اصلي آن شكوك و شبهاتي ايجاد كنند و عقايد و افكطعن وارد كرده و در مورد م
ن داخل كردن انديشه هاي باطل خود ملوث سازند ، ولي هيچگاهي جرئت جواب دادن به اي

 تحدي را نكرده اند . 
د ود و حاسان حقبنابرين با تمام يقين و ايمان ميگويم كه دليل اعجاز قرآن كه با اينهمه دشمن

 را هلل اسول ه و پيروز بدر آمده است ، يقينًا بزرگترين دليلي است كه صدق رسالت رمقابله كرد
 به اثبات ميرساند . 

 درحقیقت بي ارزش قرار دادن عقل انساني است :  انكار از نبوت محمد 
دق نبوت بعد از اينهمه داليل قاطع بر ص ـ بنابر آنچه گذشت ، انكار از نبوت محمد  41

ري حقيقت تنقيص و كم زدن عقل انساني بحساب مي آيد كه آنرا جحود و انكاايشان ، در 
ك شدون ميدانيم باالتر از هر جحودي ، كه بر اساس حسد و عناد محض اتخاذ گرديده است و ب

رده است و جزاي خيلي دردناكي برايش تعين ك جرم بزرگي بحساب مي آيد . به همين دليل اهلل 
كسانيكه از  بحساب مي آيند . نكتة ديگر اينكه ر و متمردين بر اهلل مرتكبين آن در شمار كفا

ماند اقي نميبمنكر ميشوند ، هيچ سند جوازي بر ايمان به ساير انبياء در دست شان  نبوت محمد 
، انكار يكندزيرا او كه از موجوديت آفتابي كه به چشم سر ميبيند و با تمام وجود خود احساس م

ر باز ت . و اگداش يهي براي ايمان آوردن به ستاره هايي كه آنرا نميبيند ، نخواهدميورزد ، هيچ توج
ك يجز  هم به ايمان آوردن به آنها اصرار بورزد درحقيقت اين ايمان و آن انكار كردن شان

 تناقض گويي آشكار چيزي ديگري نخواهد بود .
 

 دلیل ثبوت ساير رسالتهاست : اثبات رسالت محمدي 
ا م ميباشد . زيردر حقيقت ثابت كنندة نبوت ساير انبياء كرا برين ، اثبات نبوت محمد ـ بنا 42

صحبت نموده  اين قرآن كريم است كه از نبوتهاي سابقه و اصحاب آن كه انبياي گرامي اهلل اند ،
آن ه قراست و چون با داليلي كه ذكر شد ، اعجاز قرآن كريم ثابت گرديده و معلوم ميشود ك

زوماً ثابت لنازل شده است ، اين امر نيز  تاب اهلل بوده و از سوي او تعالي بر محمد كريم ك
 ميگردد كه تمام آنچه در قرآن آمده است حق و حقيقت است . 

ما اين سخن را بخاطري ميگوييم كه هيچ دليل قاطع و زندة غير از قرآن در دست نيست كه 
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انكار ميورزند و  سازد . بنابرين كسانيكه از نبوت محمد را ثابت  رسالتهاي قبل از خاتم األنبياء 
ميخواهند كه مردم را بسوي دين منسوخ شدة ساير انبياء دعوت كنند ، در حقيقت در يك تناقض 
آشكار بسر برده حجت و دليلي را بدست ملحدين ميگذارند كه آنها با استفاده از آن ، از اصل 

به رسالت هر پيامبري در حقيقت كفر ورزيدن به رسالت اسالم نبوت انكار كنند . لذا كفر ورزيدن 
 ميباشد زيرا اين عمل او متضمن تكذيب بخشهايي از قرآني ميباشد . 

 : مقتضیات و مستلزمات ايمان به نبوت محمد 
خواهد تا در برابر از ما مي بحيث آخرين فرستادة اهلل  ـ ايمان به سيد األنبياء و المرسلين  43
ا بد همراه د باياوامر و نواهي او به صورت مطلق تسليم و منقاد گرديم . اين تسليمي و انقياتمام 

 يگريدتصديق بوده و هيچگونه دلتنگي ، مناقشه ، جدال ، تعقيب ، و اخذ بعضي و ترك بعض 
د ضادر ت ر يامبدر آن راه نداشته باشد . زيرا تمام آنچه نام برديم با مقتضاي ايمان به رسالت پ

ه و وتناقض ميباشد . به همين علت است كه تمام نصوص قرآني در همين راستا تأكيد نمود
وجه تز جمله، به نصوص ذيل اموري را كه از مقتضيات ايمان است ، شرح و بيان ميكند . ا

 : نماييد
        /(132)آل عمران 
 “ اهلل و رسول او اطاعت كنيد تا بر شما رحم كرده شود و از ” 
                

                /(32ـ  31)آل عمران 

يامرزد  و ببگو اگر دوست ميداريد اهلل را پس پيروي كنيد مرا تا دوست بدارد شما را اهلل” 
ى س اگر روپ.  پيامبر اطاعت كنيد و اهللاز  بگوگناهان شما را و اهلل آمرزندة مهربان است . 

 “  .دوست نداردكافران را  اهللگردانيدند ]بدانند كه[ يقيناً 
          /(80)النساء 

 “ هر كه از رسول اطاعت كرد در حقيقت از اهلل اطاعت كرده است ” 
               

       /(51)النور 

در  كم كندجز اين نيست كه سخن مؤمنان زمانيكه خوانده شوند بسوي اهلل و رسول او تا ح” 
اند  يشانميان شان اينست كه ميگويند شنيديم و اطاعت كرديم )تسليم حكم شديم( و آن گروه ا

 “رستگاران 
                 
   /(17)الفتح 
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ن آدرختان  ود زيرو كسيكه فرمان برد اهلل و رسول او را ، داخل سازد او را در بهشتها كه مير” 
 “ ان شود عذاب كند او را به عذاب دردناك جويها و هركه روي گرد

           /(7)الحشر 

 “ يد و آنچه را پيامبر براي تان ميدهد بگيريد و از آنچه نهي ميكند دستبردار شو” 
                  

          /(36)األحزاب 

تياري حقي نيست براي مرد و زن مؤمن كه چون فيصله كند اهلل و رسولش كاري را ، اخ” 
شكاري آورت صر كار شان ، و هركه نافرماني كند اهلل و رسولش را ، يقيناً به باشد ايشان را د

 “ گمراه شده است  
                

                  

 (59النساء/)                                                                                                                     

ن امر صاحبا ز اهلل و اطاعت كنيد از رسول اهلل و اطاعت كنيد ازاي مؤمنان اطاعت كنيد ا” 
رسول   وخود ، پس اگر اختالف كرديد در چيزي ) شما و امراء( پس بازگردانيد آنرا بسوي اهلل

  “ام اگر به اهلل و روز رستاخيز ايمان داريد . اين بهتر و نيكوتر است به اعتبار انج
      8         

       /(65)النساء 
 كه واقع ختالفيپس قسم به پروردگار تو كه ايمان نمي آرند تا آنكه حُكَم گردانند ترا در ا” 

ند آنرا ل كنمي يابند در دلهاي خويش هيچ تنگي از آنچه تو حكم كردي و قبوشده ميان شان باز ن
 “ به انقياد 

                 

 (63النور/)                                                                                                            
ا برسد يفتنة و  يشانراپس بايد بترسند آنهاييكه مخالفت ميكنند از امر او )پيامبر( ازينكه برسد ا” 

 “ ايشانرا عذابي دردناك 
استه اين آيات و نصوص زيادي مشابه آن در قرآن كريم موجود است كه مؤمنين را به خو

 يسازد . تذكر داده و آنها را به مستلزمات اين ايمان متوجه م هاي ايمان به رسالت محمد 
امر ميكند و اطاعت كردن از او را در حقيقت امر ،  گاهي به اطاعت كردن از رسول اهلل 

 معرفي ميكند و بيان ميدارد كه پاداش فرمانبرداران نعمتهاي جنت است و جزاي اطاعت از اهلل 
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خود مستلزم  سركشان عذاب جهنم است و در آيات ديگري بيان ميكند كه ايمان به نبوت محمد 
عمل كردن به اوامر و دستبردار شدن از اموري است كه نهي كرده است و اين اطاعت از مقتضاي 
ايمان بوده و واجب ميباشد ، بنابرين هيچ اختياري براي مؤمن نميگذارد . در بعضي آيات امر 

ند كه در وقت بروز اختالف بايد به سوي اهلل و رسول او مراجعه گردد و ايمان كامل و حقيقي ميك
الزم ميگرداند كه با رضايت كامل حكم و فيصلة او را پذيرفته و آنچه را ميگويد با  به محمد 

سبب  خوشي خاطر پذيرا گردد . در جاي ديگري تهديد ميكند كه مخالفت از امر رسول اهلل 
اهلل متعال گرديده و عذاب الهي را به دنبال دارد و انذار ميكند كه مخالفت كنندگان بايد از  خشم

 سوء خاتمه و آتش سوزاني كه در انتظار شان است ، بترسند . 
قي ة منطـ واقعيت اينست كه ياد دهاني و تذكري كه اين آيات ميدهد ، در حقيقت نتيج 44

داند معقول مي الت او ميباشد . زيرا هر عقل سليمي اينرا غيرو پذيرفتن رس ايمان به صدق محمد 
 اع وكه شخصي به رسالت ايشان ايمان بياورد ولي با بعضي از اموري كه آورده است به نز

هد كه درار قمخالفت برخيزد و يا به آن رضايت نشان ندهد و خودرا در مقام نقد و تعقيب اموري 
 ند . ايشان از جانب اهلل متعال آورده ا

و  رزيدههمچنان نميتوان پذيرفت كه شخصي همراه با ايمان در بعضي امور تمرد و عصيان و
 اعمالي را مرتكب گردد كه با مقتضيات ايمان به رسالت در تضاد و تناقض باشد . 

را كه  زهاييكسيكه اينرا ميپذيرد كه فالن شخص طبيب ماهر و با تجربه است ، حتماً تمام چي
 شيوةوت ميگويد بدون شك وترديد ميپذيرد و معلوماتي را كه در مورد امراض در مورد طباب

و بخود  يكندمتداوي آن ارائه ميدارد قبول كرده و رهنمايي هاي او را در خوردن و نوشيدن عملي 
 عقول استمبيب طاجاره نميدهد كه با اومناقشه كرده و به جدال برخيزد . اگر اين شيوة برخورد با 

حيث ب آنچه ميگويد احتمال خطاء نيز دارد ، پس چگونه ممكن است كه به محمد  در حاليكه
 د ؟!ايمان بياورد و باز با او در مواردي به مناقشه و مخالفت برخيز پيام آور اهلل 

 : وجايب ما در برابر رسول اهلل 
فرمود ، اينست  طانعمت ايمان را بما ع بعد از آنكه اهلل  ـ واجب ما در برابر رسول اهلل  45

امر او م اوكه به تمام آنچه خبر ميدهد بدون چون و چرا ايمان آوده و تصديق نماييم و از تما
رضايت  مل واطاعت و از تمام نواهي او اجتناب كنيم و بايد اين اطاعت و اجتناب با تسليمي كا

كر ذورد را درين مهمه جانبه همراه باشد. چنانچه در فقرة گذشته ذكر نموديم و نصوص قرآني 
 نموديم . 

تيم فدايش )كه وجودم ، پدر و مادرم و همة هس عالوه برآن وجايب ديگري نيز در برابر او 
 باد( داريم كه اينك مختصراً به آن اشاره ميكنيم .

درين  اول : محبت داشتن با او بيشتر از نفس ، اهل و اوالد و تمام مردم مي باشد . رسول اهلل 
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 مايد : مورد ميفر
ُ عانإُه أانا راُسولا اَّللِا صا »  فإِسي بِياِدِه َلا يُ ؤإِمُن أاحادُُكمإ حاَّتا سالاما قاالا ف اواالاِذي ن ا  عالايإِه وا اَّللاُ  لاىعانإ أاِب ُهراي إراةا راِضيا اَّللا

 ن( ميااب اْل)صحيح البخاري ، كت« أاُكونا أاحابا إِلايإِه ِمنإ واالِِدِه واوالاِدِه 
ست اوست فرمود : سوگند به آنكه نفس من بد روايت است كه رسول اهلل  از ابو هريره ” 

 “ شم ش بااينكه مؤمن بوده نميتوانيد كسي از شما تا آنكه من نزد او محبوبتر از پدر و پسر
ابد و ر مييدر متابعت مخلصانه از سنت او تبلو ،بديهي است كه صداقت در دعواي محبت با او

ق صورت در دعواي محبت و دوستي با ايشان صاداز سنت او متابعت نميكند به هيچ كهكسي
 نميباشد . 

ا مورد رما  همچنان كسب رضايت او نيز از لوازم محبت صادقانه با ايشان ميباشد . اهلل 
 خطاب قرار داده و امر مينمايد كه : 

             
  /(62)التوبه 

 رسول او واهلل  سوگند ياد ميكنند به اهلل براي شما )اي مؤمنان( تا شما را راضي سازند ، و” 
 “ مستحق ترند باينكه ايشان را راضي سازند ، اگر مؤمن راستين باشند 

 يم .جا آرشت اوست كه در حيات و بعد از وفات شان بايد بدوم : توقير ، احترام و بزرگدا
             /النور(3) 

 “ مكنيد خواستن رسول را در ميان خود مانند خواستن بعض شما بعضي را ” 
ترام ، را اح نميباشد و بر مردم فرض است كه اوزيرا رسول كريم و بزرگوار مانند ساير مردم 

اهلل  رسول” ة كلم تعظيم و توقير نمايند و حتي در صدا كردن نيز بايد اين امر را مراعات كرده و با
 ايشانرا مخاطب قرار دهند . “ پيامبر اهلل ” و “ 

بيان  ر وقتاز مظاهر اين احترام و توقير او اينست كه در سخن گفتن بر او پيشي نكرده و د
 سخنان او صداي خود را بلند نكنيم .

                   

              

           /(1)الحجرات 
و  هلل شنوائينه اآاي مؤمنان پيشدستي مكنيد در برابر اهلل و رسول او و از اهلل بترسيد ، هر ” 

خن با او س گوئيدبلند مكنيد آوازهاي خود را باالتر از آواز پيامبر و بلند مداناست . اي مؤمنان 
 “ شيدر نباشود عملهاي شما و شما خبمانند بلند گفتن بعض شما به بعضي )از خوف( اينكه ضايع 

اين احترام و توقير بعد از وفات شان نيز بايد مراعات گردد و در مسجد نبوي و نزديك قبر 
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بلند گردد . همچنان در وقت شنيدن احاديث مطهر ايشان بايد اين ادب مراعات شان نبايد آواز 
گرديده و به صورت درست به آن گوش دهيم و به حكم او راضي بوده و نبايد از دايرة فرمان او 
خارج شويم و با آراء و نظريات فاسد نبايد با آن معارضه و مقابله كنيم . خالصه اينكه چون 

بايد بداند كه سخن هيچكسي در برابر سخن او اعتبار “ فرمود :  رسول اهلل ” مسلمان بشنود كه 
ندارد و هيچكسي در مقام معارضه و مقابله با او بوده نميتواند ، بايد سخن او را بشنود و بفهمد كه 

 كالم پيامبر گرامي برايش گفته ميشود و عزم كند كه مطابق آن عمل نمايد .
يت بب اذسرين ايذاء و اذيت به وي دوري كند . زيرا هر عملي كه سوم : از رسانيدن كوچكت

 او ميگردد حرام بوده و حتي گاهي هم سبب خروج از اسالم ميگردد . 
         (/53األحزاب) 

 “ و جايز نيست براي شما كه رسول اهلل را اذيت كنيد ” 
          /التوبه(1) 

 “ و آنهاييكه پيامبر اهلل را اذيت ميكنند ، برايشان عذاب دردناك است ” 
طعن و بدگويي ازواج مطهر ايشان بدترين آزار و اذيتي است كه متوجة ايشان ميگردد و 

“ مادران مؤمنان”باشد . آنها به نص قرآني هرنوع بي احترامي و دشمني با آنها درين زمره شامل مي
ميباشند . همچنان دشمني ، طعن و بدگويي با اهل بيت  اند و در دنيا و آخرت همسران پيامبر 
  1شان نيز در همين حكم شامل ميباشد .

 چهارم : فرستادن درود و سالم به ايشان : 
              
   /األحزاب(5) 

رحمت و  شماهم()هر آئينه اهلل و فرشتگان او بر پيامبر درود و رحمت ميفرستند ، اي مؤمنان ” 
 “ درود بفرستيد بر وي و سالم بفرستيد به سالم گفتني 

 ايد با حق رسول اهلل خلط گردد : آنچه حق اهلل است نب

امبر وق پيـ درينجا الزم و واجب است كه تذكر داده شود كه نبايد بين حقوق اهلل و حق 46
ين اخلط صورت گيرد . زيرا ممكن است مسلمانان گاهي بدون اينكه بداند مرتكب  گرامي 

ن ن گماگردد و به ايخلط و آميختگي گرديده و حتي ممكن است به صورت آگاهانه در آن واقع 
بب سداخل و بر مسلمانان واجب است و  كه اين عمل او ضمن وجايب در برابر رسول اهلل 

رار ق  ازدياد محبت با او ميگردد ، مرتكب شرك خفي و يا شرك جلي گرديده و مورد غضب اهلل
 گيرد . 

====================================================== 
خصوصاً دشنام دادن و بعضي از آنها نيز از جملة اذيت رسول اهلل   ـ دشمني ، خصومت و بدگماني باالي بعضي از اصحاب رسول اهلل  1
  . ميباشد . بايد توجه داشت كه مناقشات و جنگهايي كه بين صحابه رخ داده است بنابر عقيدة اهل سنت همه اجتهادي بوده اند 
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ضايت يق كسب رمتابعت از سنت او و ازين طر بايد دانست كه محبت حقيقي با رسول اهلل 
آورده  ب اهلل از جان او ميباشد واين امر تنها در پيروي از شريعت اسالمي ممكن است كه پيامبر 

 است و سنت قولي و فعلي شان را شامل ميگردد .
ادت عب  معلوم است كه پيامي را كه از سوي اهلل متعال آورده است در صدر آن توحيد اهلل

تقديم  احدوبرابر اهلل مام صورتها و اشكال عبادت فقط دره بايد تخالصانه براي او قرار دارد ك
 س بت و فتيم معناي توحيد همين اسچنانچه گآن براي كس ديگري پيشكش نشود و ذرة ازگرديده و

اهاي جبخاطر روشن شدن و تركيز همين معاني ارزشمند در نفس مسلمانان، قرآن كريم در 
 شر است . ب متعددي بيان نموده است كه محمد 

                  

    8      (/11كهف) 
بود كه مع ه من انساني ام مانند شما كه وحي فرستاده ميشود بسوي منبگو جز اين نيست ك” 

هد دجام شما معبود يگانه است و بس ، پس هر كسيكه اميد دارد لقاي پروردگار خود را پس ان
 “ اعمال پسنديده را و شريك نسازد در عبادت پروردگار خود هيچ كسي را 

د تيار ندارري را براي خود و ديگران در اختأكيد ميكند كه او هيچ نفع و ضر و رسول اهلل 
 بلكه مالك نفع و ضرر فقط اهلل واحد است .

                 

                 

 (188األعراف/)                                                                                                                 
يب را اگر غ بگو مالك نيستم براي خود نفعي و نه ضرري را مگر آنچه اهلل خواسته است ، و” 

گر بيم ممن  ميدانستم البته بسيار جمع ميكردم از جنس منفعت و نميرسيد بمن هيچ ضرري ، نيستم
 “ دهنده و مژده رسان براي گروهي كه ايمان دارند 

مان د ، هبنابرين فرياد خواهي ، طلب كمك و خواست دفع ضرر بايد از اهلل واحد صورت گير
 اهيم .بخو بسوي او روي آورده و هر چيز خود را از او پروردگاري كه مارا مكلف ساخته است تا

        /غافر() 

 “و گفت پروردگار شما مرا بخواهيد قبول ميكنيم خواست شما را ” 
. ورت گيرد صورت گرفته و توكل بايد فقط بر او ص همچنان ترس و تقوا بايد در برابر اهلل 

 زيرا اوست كه براي همة بندگانش كافي است . 
             /(52)النور 

و هر كه فرمان برداري كند از اهلل و رسول او و بترسد از اهلل )توبه كند( و پرهيز كند )در ” 
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 “ هان( پس آن گروه ايشانند بمقصد رسندگان آينده از گنا
               

       /(59)التوبه 

ا رفيست ما كه كا هلل و رسول او بايشان داده است و ميگفتندو اگر ايشان راضي ميشدند به آنچه ا” 
 “نيم نندگاكاهلل )زود( است كه بدهد ما را از فضل خود و رسول او ، بيشك ما خاص به اهلل رغبت 

  را مشخص ميسازد . اين آيات قرآن صراحتاً حقوق اهلل متعال و حقوق رسول اهلل 
مور ، و در همة اوا از او ، توكل بر او ، كافي دانستن اخشيت در برابر او ، تق از حقوق اهلل 

 خوف و اميد از او ميباشد . 
قيقت حدر  اما اطاعت كه از حق اهلل و حق رسول او گفته شده است اطاعت از رسول اهلل 

 اطاعت از اهلل ميباشد .
 همچنان پيامبر حق دارد كه از فيء و غنايم به هركسي بخواهد بدهد .

 يف ميخوانيم كه :در حديث شر
 «  وا عابإُد اَّللِا واراُسولُهُ ُدهُ ف اُقولُ َنا عابإ ا أا َلا تُطإُروِن كاماا أاطإراتإ الناصااراى ابإنا مارإَياا فاِإّناا »ِ  

 (تاب أحاديث األنبياء عن ابن عباس )صحيح البخاري ، ك                                                    
،  كردند يف و مدح من غلو و افراط نكنيد چنانچه نصاري در مورد عيسي ابن مريمدر توص” 

 “ جز اين نيست كه من بندة اهلل هستم ، پس بگوييد بندة اهلل و رسول او 
 و در حديث ديگري ميخوانيم : 

: قاالا راُجٌل لِلناِبِي صالاى اَّللاُ »  ُ واِشئإتا , قااشا ما: ماا سالا يإِه وا  عالا عاِن ابإِن عابااٍس , قاالا :جاعالإتا َّلِلِا نِدًّا بالإ ماا شااءا اءا اَّللا لا
ُ واحإداهُ.  )املعجم الكبري للطرباِن (« اَّللا

گفت : آنچه اهلل بخواهد و تو بخواهي  روايت است كه مردي به رسول اهلل  از ابن عباس ” 
دانيدي ! بلكه هر آنچه تنها اهلل بخواهد همان گفت : مرا با اهلل همتا و شريك گر )ميشود( پيامبر 

 “  1ميشود 
مندي توحيد خالص پروردگار را به ارمغان آورده است و بخاطر آروز پس پيامبر گرامي 

با آن  مراهشديدي كه به منافع مسلمانان داشت ، همچنان كه توحيد را به مردم بيان كردند ، ه
مال مر كاصورت ناخواسته به آن واقع نشوند و اين  شرك را نيز واضح نمودند تا مسلمانان به

را در  او خيرخواهي ، نصيحت و رحمت و مهرباني شان را نسبت به امتش نشان ميدهد . اهلل 
رامي گسول برابر اين خيرخواهي شان پاداشي بدهد كه سزاوار عظمت اهلل متعال و شايستة شأن ر

 ميفرمايد : در توصيف اين نبي رحمت  او ميباشد . اهلل 

====================================================== 
مقوله هايي دارند چنانچه به شخص با صالحيتي  همچو ـ مردم در عنعنة باطل خود اكنون هم بر خالف مقتضاي توحيد و منع پيامبر   1

 “ .يا اگر اهلل و پيرها كند اين كار ميشود“  ” اين كار از اهلل ميشود و ازتو ميشود” ميگويند 
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    /(128)التوبه 
خيلي  هر آئينه آمده است به شما رسولي از خود شما كه دشوار است بر وي رنج شما و” 

 “شما و به مؤمنان نهايت مهربان و رحيم است حرص دارد بر)خير( 
         /(6)األحزاب 

 “براي مؤمنان ، پيامبر نسبت به نفسهاي شان نزديكتر و مقدمتر است ” 
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 : بحث سوم 
 

 ركن سوم
 
 

 عمـل صـالـح
 ماهیت عمل صالح :

ه ين بودمورد پسند و رضايت اهلل متعال قرار گيرد و زماني چنـ عمل صالح همانست كه 47
 ميتواند كه دو شرط اساسي در آن موجود باشد .
 اول : بايد مطابق شريعت اسالمي انجام يابد .

 دوم : نيت ، مقصد و هدف از آن كسب رضاي اهلل واحد باشد .
رار ق د رضايت اهلل اگر يكي ازين دو شرط در عملي وجود نداشته باشد ، هيچگاهي مور

 نگرفته و اجر و ثوابي بر آن مرتب نميگردد . 
          8       

 (110الكهف/)                                                                                                                    

ر سازد دنپس هر كسيكه اميد دارد لقاي پروردگار خود را پس بايد عمل نيك كند و شريك ” 
 “ عبادت پروردگار خويش هيچ كسي را 

 و مقصد از عمل صالح درين آيت چنانچه گفتيم همانست كه بصورت صحيح و موافق با
 م و خالص براي اهلل صورت گيرد .شريعت اسال

 جايگاه عمل صالح در اسالم :
ثمره  مثابةـ عمل صالح در اسالم جايگاه و مقام بزرگ و اساسي دارد . زيرا عمل صالح ب 48

ا عمل صالح ميباشد و ب ، ايمان به روز آخرت و ايمان به رسول اهلل  و حاصل ايمان به اهلل 
 ر ميگردد .است كه معناي كلمة شهادت ظاه

قرآن كريم بخاطر نشان دادن اهميت عمل صالح در اسالم با الفاط و معاني مختلفي از آن ياد 
آور ميشود . در بعضي ايات عمل صالح را مقارن با ايمان ذكر ميكند و جاهاي ديگري جزاي 

ه يگانه نيكويي را كه به دنبال دارد بيان ميدارد و در بعضي موارد تصريح ميكند كه اعمال صالح
اجر و ثواب نيكوكاران را ضايع نميسازد  ثروتي است كه در آخرت به انسان فائده ميرساند و اهلل 
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. بعضي ازآيات كريمه بيان ميكند اعمال صالحه سبب محو بدي ها و مغفرت گناهان ميگردد و در 
يمان آورده جاي ديگري تأكيد ميكند كه هر انساني مواجه با خسران وزيان است مگر كسانيكه ا

 اند و عمل نيك انجام داده اند . آيات ذيل مفاهيم فوق الذكر را توضيح ميدهد :
              /(9)المائده 

ن راست كه ايشاانجام دادند باينوعده كرده است اهلل كساني را كه ايمان آوردند و عمل نيك ” 
 “ بخشش و ثواب بزرگ 

     1      /(29)الرعد 
  “ايگاه آنهاييكه ايمان آوردند و عمل نيك كردند ، حالت خوش باشد ايشان را و خوب ج” 
               

       /النحل() 

او را  د ، پسهر كسي كه انجام داد عمل نيك را مرد باشد يا زن در حالي كه او مسلمان باش” 
 “ م دهيم و بدهيم و مزد ايشان را به نيكوترين آنچه ميكردند عطاء نمايي زندگاني پاك

               /الكهف(0) 

ي را كه زد كسم مهر آئينه آنهاييكه ايمان آوردند و عمل شايسته كردند ، ما ضايع نمي سازي” 
 “ كار هاي نيك كرده است 

              
   /مريم() 

ت نزد هتر اسبو زياد ميكند اهلل هدايت آناني را كه راه يافته اند و نيكويي هاي پاينده ” 
 “ پروردگار تو از روي ثواب و بهتر از حيث مرجع 

           
    /(7)العنكبوت 

ا ايشان ر دي هايكردند )هر آئينه( دور ميكنيم از ايشان ب آنهاييكه ايمان آوردند و عمل نيك” 
 “ و البته پاداش ميدهيم ايشان را به نيكوترين آنچه ميكردند 

           /العنكبوت() 

 “ يك دمان نردند داخل سازيم ايشان را در زمرة مرو آنهاييكه ايمان آوردند و عمل نيك ك” 
              

  9   )العصر( 

نيك  كارهاي است ، مگر آنهاييكه ايمان آوردند وقسم به عصر كه هر آئينه انسان در زيان ” 
 “ كردند و توصيه كردند يكديگر را به حق و توصيه كردند يكديگر را به صبر 
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 پذيرفتن اسالم شرط قبول عمل است :
رط همانست كه در شرح فوق بيان شد . ش ـ بديهي است كه عمل پسنديده نزد اهلل  49

ه بشتن آيد اينست كه براي پذيرفتن اسالم و ايمان دا ضمني ديگري كه از شرح فوق بدست مي
 ميشههآن شرط اساسي مقبوليت هر عمل نيكي ميباشد . به همين ملحوظ است كه عمل صالح را 

ر ثت پيامبز بعمقارن با ايمان ذكر ميكند كه مقصد از آن پذيرفتن و ايمان آوردن به اسالم بعد ا
 ميفرمايد :   گرامي اسالم بسوي جهانيان ميباشد . اهلل

                 

 (85آل عمران/)                                                                                                              

ي و وو هر كه غير از اسالم دين ديگري را طلب كند پس هرگز قبول كرده نميشود از ” 
 “ اوست در آخرت از زيانكاران 

 پسند بنابرين اگر شخصي بر وفق شريعت اسالمي عمل ميكند و در ظاهر امر آن عمل مورد
آخرين  نوانباشد ، ولي به اسالم بع شرع بوده و حتي عمل كنندة آن در پي كسب رضاي اهلل 

بوده  مل او مردودبحيث پيامبر و آخرين فرستادة اهلل ايمان نداشته باشد ، ع دين الهي و به محمد 
 و هيچ اجر و ثوابي را در پي ندارد . 

 
 بدعت گزاري در اسالم مردود است !

ز صالح باشد و مقصد ا ـ ماداميكه عمل صالح همانست كه صحيح و خالصانه براي اهلل  50
نه باشد ، پس هرگو عمل اينست كه بر وفق شريعت اسالمي ومطابق سنت رسول اهلل  بودن

ر و نوآوري و بدعت چه به شكل كاستن باشد و چه به شكل افزودن ، مردود بوده و هيچ اج
رد . رسول صورت گي ثوابي را براي عمل كننده تحويل نميدهد . اگر چه به نيت عبادت به اهلل 

 :ميفرمايند  اهلل 
  عنها(ن عايشة رضي هللاليه ، ععمتفق « )مانإ أاحإداثا ِف أامإرَنا هاذاا ماا لايإسا ِمنإهُ ف اُهوا راد   »
 “ ود استل مردزه ايجاد كند كه از جملة آن نيست، آن عمما )دين ما( چيزي را تاكسيكه در امر”

ر دآمدن تغير  بايد دانست كه ؛ بدعت عمل بدتر از معصيت است زيرا بدعت سبب بوجود
و  ديدهاحكام شرعي گرديده و در حقيقت امر اتهام صريحي است كه بر شريعت اسالمي وارد گر

مر خيلي ين ااآنرا به نقص متهم نموده و نيازمند تكميل ، پيراستن ، آراستن و تعديل ميداند . 
 هلل ل ارسو خطرناك بوده عقيده داشتن به آن و عمل كردن بموجب آن حرام مطلق ميباشد . لذا

 از بدعت در دين برحذر داشته و ميفرمايد : 
ُُموِر فاِإنا ُكلا ُمإداثاٍة بِدإ »   « لاةٌ دإعاٍة ضاَلا بِ ُكلا وا عاةٌ واِإَّياُكمإ واُمإداَثاِت األإ

 (لسنة ، عن العرابض بن ساريه ا)سنن اِب داود ، كتاب                                                 
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 “ ي است گمراه و دوري كنيد از امور نوپيدا . زيرا هر چيز نوپيدا در دين بدعت و هر بدعتي” 
 پس تمام خير در شريعت و التزام به آن ميباشد . 

 تنوع اعمال صالح در اسالم :
كه  ن گفتـ اعمال صالحه در اسالم انواع و اشكال زيادي دارد و به صورت اجمال ميتوا 51

تمام  حكم وجوب و يا استحباب آنرا نازل فرموه است كه شامل ست كه اهلل تمام اوامري ا
 ا در نظر رعبادات و معامالت ميشود . زمانيكه فرد مسلمان به اجراي آن قيام كرده و رضاي اهلل
د كه در دار داشته باشد از جملة نيكوكاران حساب ميشود . در مقدمة اعمال صالحه عباداتي قرار

اين  .اشد ليه السالم ذكر شده است كه عبارت از نماز ، روزه ، زكات و حج ميبحديث جبرئيل ع
ميباشد نجاز عبادات اركان اسالم را تشكيل داده و هيچ نوع تهاون و سهل انگاري در اجراي آن م

ده كر شو نبايد از ارزش آنها كاسته شود . به همين علت در حديث مشار اليه به شكل خاص ذ
 است . 

 ادت در اسالم :اهمیت عب
5وده ـ عبادات در اسالم ، رابطة فرد مسلمان را با پروردگارش تنظيم و تقويت نمو 

لص ق خاحبندگي او را در برابر اهلل متعال به صورت واضح و آشكار تجسم و تبلور ميبخشد و 
ديث حكه در د دار اهلل بر بندگان ميباشد و چنانچه گفتيم در مقدمة آنها نماز و ساير عباداتي قرار

 جبرئيل عليه السالم ذكر شده است . 
نيم ا دعوت كي آنهاينها عباداتي اند كه بايد شديداً به آنها پابندي صورت گرفته و مردم را بسو

يت تقو و به هيچ صورت نبايد از جايگاه و ارزش آن كاسته شود . اين عبادات در مجموع سبب
رد فد و اگر ا دارآب براي نباتات و هوا براي انسانها رايمان و رسوخ آن در قلبها ميگردد و حيثيت 

وت ي بقومسلمان در حق آنها غفلت و بي توجهي كند ، از وي خيلي بعيد خواهد بود كه ايمان 
 خود باقي بماند . 
 اهمیت نماز : 

5  ـ اهلل و  يد فرضيتنماز را در دهها آيت قرآن كريم ذكر نموده و احاديث زيادي در تأك
ان بوده مسلمآن وارد شده است و همة آنها بيان ميكندكه نماز حد فاصل بين مسلمان و غير اهميت

 و از صفات ويژة مؤمن پرهيزگار ميباشد . 
مت ت اقاهمچنان احاديث نبوي تأكيد ميكند كه كوتاهي درين عبادت گنجايش نداشته در حال

بيان  ود . حالتي بايد اداء گرد و سفر ، در حالت جنگ و صلح ، در صحتمندي و بيماري ، در هر
 ميدارد كه هر نوع تكاسل و سستي در آن از صفات منافقين ميباشد . 

زمانيكه  نمودند ، نماز مقام اول را داشت و در آخرت در آخرين وصيتهايي كه رسول اهلل 
  .از است مند ، بنده در برابر پرودگارش قرار ميگيرد ، اولين فريضة كه مورد باز پرس قرار ميگير
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و  بنده گي مر بهنماز بهترين وسيلة تزكية نفس و پيوند بنده با پروردگارش ميباشد و تذكير مست
د و معناي كلمة شهادت ميباشد . و بهترين وسيلة است كه روح انسان را صيقل داده و گر

 ست وغبارهايي را كه بر آن مينشيند شستشو ميدهد . نماز سبب آرامش و سردي چشم مؤمن ا
هاي  در حين سختي يگانه پناهگاه او در مشكالت و سختي ها ميباشد ، چنانچه رسول اهلل 

 تئدر نماز قرا .روزگار به نماز پناه ميبرد . نماز ، صاحبش را از فحشاء و بدكاري ها منع ميكند 
و  كير دادهصورت ميگيرد و اين كلمات بندة مؤمن را تذ قرآن ، تسبيح و تحميد و تمجيد اهلل 

 ازمخالفت و عصيان نگهميدارد . 
 د . شكار گردما آ در اينجا بعضي نصوصي را از قرآن نقل ميكنيم تا اهميت نماز و اثر عظيم آن براي

 ـ اول : از قرآن كريم :  54
           /البقره(8) 

 “ ردار رمان بفنگهداري كنيد بر همه نمازها و نماز ميانه )نماز عصر( و باشيد بحضور اهلل ” 
          (/ 10النساء) 

 “ هر آئينه نماز هست بر مسلمانان فرض در وقت مقرر آن ” 
                

       /البقره(ـ1) 

آنهاييكه  ،الم ، اين كتابي است كه در آن هيچ شكي نيست ، هدايت است براي پرهيزگاران ” 
ديم خرج ا كرارند بچيزهاي ناديده و درست برپا ميدارند نماز را و از آنچه ايشانرا عطايمان د
 ميكنند 

         /(45)العنكبوت 
 “ يقيناً نماز منع ميكند از بيحيايي ها و بديها ” 
     9      9   /البقره(15) 

  “ن است اي مؤمنان استعانت و كمك بخواهيد به صبر و نماز ، هر آئينه اهلل با صابرا” 
              

        /النساء(14) 

 چون بسويان ، وهر آئينه منافقان فريبكاري ميكنند با اهلل و اهلل )سزاي( فريب ميدهد بايش” 
 “ دكي ا مگر ان راد نميكنند اهللنماز برخيزند با كسالت و تنبلي، بر خيزند . مينمايانند بمردم و ي

 ـ ثانياً از سنت مطهر نبوي : 55
ا  عانإ جاابٍِر قاالا قاالا راُسوُل اَّللِا »  ا الإعابإِد واب اْيإ ِة  الإكُ ب اْيإ  ان (، كتاب اْلميذيسنن الرتم)« فإِر ت ارإُك الصاَلا
 “ ماز استكفر ، ترك نفرمود كه فاصله بين بنده و  روايت است كه رسول اهلل  از جابر ” 
ةُ فامانإ ت ا »   (ريدة الصَلة عن ب نن النسائي ، كتاب)س« دإ كافارا ا ف اقا راكاها ِإنا الإعاهإدا الاِذي ب اي إن اناا واب اي إن اُهمإ الصاَلا
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 “تعهدي كه بين ما و آنها وجود دارد نماز است پس كسيكه آنرا ترك كرد كافر اس” 
 “ ي بالل بوسيلة نماز ما را آسوده خاطر گردانا” هميشه ميگفت :  رسول اهلل 

يد به ميرس و از ايشان روايت شده است كه چون با مشكلي برميخوردند و يا اندوهي به ايشان
 نماز روي مي آورد.

 اسرار نماز : 
5 د . امادارـ يقيناً نماز اسرار و حكمتهايي دارد كه اين مختصر گنجايش تفصيل آن را ن 

لب قضور ني اسرار و حكمتهاي آنرا درك ميكند كه با خشوع ، تدبر ، فهم و حفرد مسلمان زما
تأمل  وفكر بسوي آن روي آورده و در معاني آياتي كه ميخواند و اذكاري كه بر زبان مي آورد ت

 كند . 
گي و ز هر بزراآغاز ميكند . يعني اهلل بزرگتر “ اهلل اكبر” مسلمان نمازش را با گفتن كلمة 

نين ت و جبروتي است كه بفكر انسان خطور ميكند . ماداميكه بندة مسلمان با چصاحب قدر
سي سر يچ كهپروردگار بزرگ و با عظمت رابطه دارد ، از هيچ كسي جز اهلل واحد نميهراسد و به 
 ومفاهيم عانيعبادت و تسليمي خم نميكند . به همين گونه ساير اذكار نماز در ذهن فرد مسلمان م

ير علق با غو ت شد داده و از بندگي غير اهلل آزاد ميشد و از قلبش جرثومه هاي طغيانعبوديت را ر
 اهلل را ريشه كن ميسازد . 

 ساير عبادات : 
5 ا تزكيه فس رـ ساير عبادات مانند روزه ، حج ، زكات و غيره ، ايمان را تقويت كرده و ن

يت و عبود مملوء از معاني و مفاهيمميكند و بنده را به پروردگارش وصل ميسازد . و قلبش را 
 بندگي در برابر اهلل واحد ميگرداند . 

 بر شهوات وخواسته هاي جسماني در روزه گرفتن در حقيقت ترجيح دادن محبت اهلل 
و  عانيميباشد و مسلمان را بر ارزشهايي چون اخالص ، اراده ، و صبر عادت ميدهد . اين م

  .بخاطر فالح دنيا و آخرت خود به آنها نياز دارد ارزشهايي است كه هر فرد مسلمان 
 زكات وسيلة پاكسازي نفس مسلمان از امراضي چون بخل ، حرص و مال پرستي بوده و

مك و بر محبت مال و متاع ميباشد . مزيد بر آن با ك تجسمي از ترجيح دادن محبت اهلل 
  .شيم عاً به آن مأمور ميبادستگيري محتاجان در تحقق بخشيدن تعاوني سهيم ميگردد كه شر

 ند كه بهنميك حج نمادي از تربيت عملي مسلمان است . زيرا شيوة تربيتي اسالم به اين اكتفاء
 مسلمان بگويد صالح باش !

بلكه همراه با اين دستور ، برنامه ها و شيوه هاي عملي تربيت را نيز در برابرش قرار ميدهد تا 
به فرد صالح و اصالح گر تبديل گردد . و حج هم يكي از اين بعد از طي طريق درين برنامه ها 

مناهج تربيتي اسالم است . درين فريضه بندگي و عبوديت فرد مسلمان در برابر اهلل متعال به 
صورت واضح و عملي اظهار گرديده و ريشه هاي طغيان و جرثومه هاي انحراف را از نفس 
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اني كششهايي بسوي انحراف و طغيان وجود دارد . مسلمان ريشه كن ميسازد ، زيرا در نفس انس
 ميفرمايد :  چنانچه اهلل 

       /العلق() 

 “هرگز چنين نيست ، يقيناً انسان طغيان ميكند” 
ارد جود دوعالوه بر آنچه در حديث جبرئيل عليه السالم ذكر شده است ، عبادات ديگري نيز 

استعانت و  هلل ،ااز آنها مربوط به اعمال قلبي ميشوند ، مانند توكل بر اهلل ، محبت با كه شماري 
غيره  لي وطلب از او ، شوق داشتن و انس گرفتن بياد او تعالي ، خوف و اميد داشتن از اوتعا

 اعمالي كه از فرد مسلمان مطلوب ميباشد . 
 

 افضل ترين اعمال صالحه : 
صالحه از حيث اجر و ثواب و درجة لزوم آن در شريعت  ـ واضح است كه اعمال 58

ست و آن ات ااسالمي ، يكي بر ديگري برتري و اولويت دارد . مثالً فرايض هميشه بهتر از مستحب
 ومتر كعملي كه نفع آن بيشتر به شخص عامل و جامعه باشد بهتر از عملي است كه منفعت آن 

 منحصر به شخص عامل ميباشد . 
 سلمانمن فرارسيدن وقت آن بهتر از ساير اعمال است و سزاوار آنست كه فرد نماز در حي

لي ، دتهاي نفعبا ساير اعمال خود را ترك كرده و به اداي آن بپردازد . جهاد در وقتش بهتر از ساير
 طلب علم و غيره ميباشد .

 كذا و ه ستروزه در وقتش در مورد كسانيكه بااليشان فرض شده است بهتر از ساير عبادات ا
در  حاصل مطلب اينكه بر مسلمان الزم است تا هميشه در جستجو و تالش عملي باشد كه

ن آداي وقت معين و در شرايط خاص ، نزد اهلل متعال محبوبتر و افضل تر مي باشد . و در ا
در  د رابكوشد و آنرا بر ساير عبادات ترجيح دهد تا بتواند بندگي خالص و عبوديت مطلق خو

دوست دارد و آنرا  ميخواهد و ر اهلل واحد تحقق بخشيده و دائماً در همان اعمالي باشد كه اهلل براب
 بر اعمالي كه نفس خودش ميخواهد ترجيح دهد اگر چه در صورت عبادات باشد .

 تأثیر عبادت در اصالح فرد و جامعه : 
5 دات د ، همين عباـ عبادتهاي مختلف تأثيرات مختلف و آشكاري بر سلوك فرد ميگذار

فزايد امي  است كه نفس مسلمان را تزكيه نموده و مراقبت اورا به پروردگارش در آشكار و نهان
ن و رساند را در نفسش هرچه بيشتر جابجا ميسازد كه در اثر آن از ارتكاب گناه و خوف اهلل 

 آزار و اذيت به ديگران خود داري ميكند و به سوي اعمال خير ميشتابد . 
افزايش يابد  كار است كه در جامعة تعداد چنين انسانهاي نيكوكار و خايف از عقاب اهلل آش

، آن جامعه به سكون و سعادت حقيقي نايل ميگردد . كميت و كيفيت و خير ، روز تا روز در 
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جامعه فزوني يافته و مقادير شر و بدي تقليل مي يابد . بنابرين ميتوان گفت كه عبادات در اسالم 
 ب اصالح فرد و جامعه گرديده و به فرد و جامعه به صورت يكسان منفعت ميرساند . سب
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 فصل سوم :
 
 
 

 المـیهاي اسـويژگ
 

 زمینۀ سخن :
0 ز وـ اسالم ويژگيها و خصوصياتي دارد كه آنرا از ساير انديشه ها به صورت بار 

 واضح متمايز و جدا ميسازد . 
 نست . آاز جانب اهلل متعال است و اين خصوصيت اول اسالم از حيث مصدر و مرجع خود  - 1

  -  يكند ، دين ماز حيث وسعت نوع روابطي را كه تنظيم ميكند و افعالي را كه حكم
 شامل است و اين خصوصيت دوم آن ميباشد . 

 -  ه راي هميشباز حيث اشخاصي كه بر آنها قابل تحكيم است ، عام و براي تمام بشر بوده و
 خصوصيت سوم آنست . ميباشد و اين

داراي  ي دنيوي ،، اضافه بر جزاكه به مخالفين و پيروان آن ميرسداز حيث نوع جزا و پاداشي  - 4
 جزاي اخروي ميباشد و اين خصوصيت چهارم آنست .

ي و مان واقعازين حيث كه مثالي ميباشد ، بدون اينكه از واقعي بون آن غافل باشد ، همز - 5
 وصيت پنجم آنست .مثالي ميباشد . و اين خص

 - حث بنابرين ، فصل حاضر را به پنج مبحث تقسيم كرده و هر خصوصيت را در مب
خاص آن زير بحث و مداقه قرار ميدهيم .
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 : بحث اول 
 

  ويژگي اول
 

 است  از جانب اهلل 
 

1 امل ي شـ مصدر اسالم و تشريع كنندة احكام و مناهج آن وحي الهي ميباشد . وحي اله
ال متع ميشود كه يكي آن عبارت از قرآن كريم است كه لفظ و معناي آن از سوي اهلل دو بخش

 .  وحي نموده است نازل شده است و ديگر آن سنت نبوي است كه تنها معناي آنرا اهلل 
 زيرا پس اسالم با اين خصوصيت خود اختالف بنيادي و جوهري با تمام قوانين وضعي دارد

 . ر استلق بشه گفتيم پروردگار وخافكر بشري ميباشد و مصدر اسالم چنانچمصدر تمام اين قوانين، 
استن كدن و شاين فرق اساسي ومهم بين اسالم وساير قوانين نبايد ناديده گرفته شود و غافل 

 از اهميت آن به هيچ صورتي مجاز نميباشد . 
 میباشد : نصوص دال بر اينكه اسالم از سوي اهلل 

 و اين  ته بيان كرديم كه قرآن كريم از سوي اهلل متعال نازل شده اسـ در فقرة گذشت
آن كريم ر قردقضيه را با دليل اعجاز قرآن ثابت كرديم ، معناي آن چنين است كه تمام آياتي كه 

  ميباشد . ميباشد . و نتيجه اين ميشود كه اسالم نيز از سوي اهلل متعال است از سوي اهلل 
 ن امر رااً ايمفيد ميدانيم كه بعضي آيات قرآني را ذكر كنيم كه صراحت با وجود آن ، الزم و

 ثابت ميسازد . 
        /(1)القدر 

 “ همانا ما فروفرستاديم آنرا )قرآن را( در شب قدر ” 
          /الحجر(8) 
 اديم ترادحه( و هر آئينه داديم ترا هفت آيت از آنچه در نماز مكرر خوانده ميشود )سورة فات” 

 “ قرآن بزرگ 
          /النمل() 
  “ا حكمت بانا و ري( قرآن را از نزد )پروردگار( دو يقيناً كه بتو رسانيده ميشود )فرا ميگي” 
             /الزمر() 
)بتحقيق( ما فرو فرستاديم بتو كتاب را به حق ، پس بندگي كن اهلل را در حاليكه خالص ” 
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 “ او بندگي را  كننده هستي براي
           /السجده() 

ار ، از سوى پروردگ نازل كردن اين كتاب كه هيچ ترديدى در ]وحى بودن[ آن نيست” 
 “  جهانيان است

 وي بودهيربل پـ قرآن كريم كه مفاهيم و مبادي اسالم را تعين و تقرير نموده است ، قا 
 و ساير كتب آسماني سابقه در حال حاضر قابل پيروي و اتباع نميباشد . 

    8       /(155)األنعام 
نيد تا اري كد و پرهيزگاين )قرآن( كتابيست با بركت كه نازل كرديم ، پس از آن پيروي كني” 

“ بر شما رحم كرده شود 

4  ـ سنت رسول اهلل  قرآن  وبعد از قرآن كريم ، مانند قرآن كريم واجب اإلتباع است
بطه ذكر ن راكريم صراحتاً به اين امر دستور ميدهد . چنانچه در باب گذشته نصوص قرآني را دري

 ميفرمايد :  چنانچه اهلل كرديم . زيرا سنت نبوي نيز وحي الهي ميباشد . 
             /النجم(  4ـ ) 

اده ، نيست گفتارش مگر وحي كه باو فرستنميگويد )پيامبر( از خواهشات خودو سخن ” 
 “ ميشود 

 پیامد هايي كه بر الهي بودن اسالم مرتب میشود :
5 زيرا .اشد ز دين كامل بوده و از هرگونه نقص و كمبود مبراء ميباسالم ا نكهـ نخست اي  

ت ميگردد كه نازل شده است ، اين قضيه به صورت بديهي ثاب زمانيكه گفتيم اسالم از سوي اهلل 
يباشد مراء اسالم دين كامل بوده و از هرگونه كمبود ، جهل ، خواهشات نفساني و ظلم پاك و مب

هر لي واضح و آشكار است ، و آن ، اينكه صفات صانع حتماً در صنعت او ظاو سبب آن خي
 ست واميگردد ، و از آنجاييكه اهلل متعال در ذات و صفات و افعال خود صاحب كمال مطلق 
ل و ناز خالف آن در حق او تعالي مستحيل ميباشد اثر اين كمال مطلق در شريعت و احكامي كه

 امل باشدكايد به است ، حتماً ظاهر ميگردد . بنابرين، دين الهي نيز قواعد و مناهجي كه وضع كرد
ت ، اهشا. برخالف قوانيني كه بشر وضع ميكند كه به هيچ صورت از نقصان ، مداخلة هوا و خو

نها آاز  ظلم و جهل خالي نميباشد . زيرا اين مفاهيم از صفات الزمة بشر بوده و تجرد كامل
 . ييابدمنيني كه وضع ميكند انعكاس ميشود كه اين نقايص در قوا نتيجه اينميباشد وناممكن 

 درينجا ذكر يك مثال براي اثبات آنچه ميگوييم ، كفايت ميكند . 
تمام  ،أن مبداسالم مبدأ و اساس مساوات مردم را در برابر قانون بميان آورده است . بنابري

رابر در ب زبان ، پيشه ، ثروت و فقرانسانها بدون در نظر داشت اختالف شان در رنگ ، جنس ، 
است .  مودهقانون مساوي اند . و ميزان برتري و فضيلت را بر اساس تقوي و عمل صالح استوار ن

 اين اساس عظيم در قرآن كريم و احاديث نبوي به صورت واضح ذكر شده است .
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           /الحجرات(1) 

 ا يكديگربايل تقاي مردم ما شما را از يك مرد و يك زن آفريديم و گردانيديم شما را اقوام و ” 
 “ت ا خبر اسبنا و ترين تان نزد اهلل متقي ترين تان است ، بيشك اهلل دارا بشناسيد ، يقيناً گرامي 

 ميفرمايد :  رسول اهلل 
 يٍي واَلا لِعاجاِميٍي عالاى عاراِبٍي واَلا لا لِعاراِبٍي عالاى أاعإجامِ َلا َلا فاضإ اِحٌد أا مإ وا َّيا أاي ُّهاا النااُس أاَلا ِإنا راباُكمإ وااِحٌد واِإنا أااباكُ » 

 د اْحد( )مسن«  واىأِلاْحإارا عالاى أاسإوادا واَلا أاسإوادا عالاى أاْحإارا ِإَلا اِبلت اقإ 
ضيلتي هيچ ف اي مردم ! بدانيد كه پروردگار تان يكيست و پدر تان يكنفر است ، بدانيد كه” 

سرخ  ره بعربي بر عجمي ندارد و عجمي بر عربي ندارد و نه سرخ پوست بر سياه پوست و نه سيا
 “ ، مگر به تقوا

 و در حديث ديگري ميفرمايند :
ُ اَّللِا لاوإ أانا فااِطماةا بِنإتا ُماماٍد صالاى اَّللاُ ...  » )صحيح البخاري ، كتاب « داهاا راقاتإ لاقاطاعا ُماماٌد يا سا ِه واسالاما عالايإ  وااَيإ

 احلدود عن عايشة رضي هللا عنها(
 “طمه دختر محمد دزدي كند محمد دستش را قطع ميكندسوگند به اهلل اگر فا” 

دقت در تطبيق اين مبدأ بحدي بوده است كه وقتي شخصي از صحابه كه عرب بود به 
اين سخن او را مورد  اي پسر زن سياه ( رسول اهلل “ ) السوداء ةأم َّي ابن” صحابي ديگري گفت : 

 1سالم خواند . نكوهش قرار داده وآنرا از بقاياي جاهليت قبل از ا
رين تازين قضيه واضحاً معلوم ميشود كه شريعت اسالمي در ديدش بسوي افراد به بلند 

 ته باشندداش مستواي عدالت و انصاف قرار گرفته است و اگر چه در رنگ ، نژاد و زبان با هم فرق
 و اين مبدأ را بصورت عملي در واقعيت زندگي قرار داده است . 

ي قرن حاضر ، علي الرغم تبليغات و شور و فريادهاي زيادي در مورد در قرن بيستم ، يعن
مساوات و نوشتن آن در قانون اساسي دولتها ، اين مبدأ فقط در حدود سخن خالصه گرديده و 

====================================================== 
عإُرورِ  عانإ :  اشاره به حديثي است كه متن آن چنين است -  1 ةِ  ذاريٍ  أاابا  لاِقيتُ  قاالا  ُسوايإدٍ  بإنِ  الإما  واعالاى ُحلاةٌ  يإهِ واعالا  اِبلراباذا

ِمهِ  أالإُتهُ  ُحلاةٌ  ُغَلا اب ابإتُ  ِإِنيِ  ف اقاالا  ذاِلكا  عانإ  فاسا  ِِبُمِيهِ  أاعاي ارإتاهُ  ذاريٍ  أاابا  َّيا  واسالاما  عالايإهِ  اَّللاُ  صالاى الناِبُّ  ِل  ف اقاالا  ِِبُمِيهِ  ف اعاي ارإتُهُ  راُجًَل  سا
اِهِلياةٌ  ِفيكا  امإُرؤٌ  ِإناكا  ُلُكمإ  وااُنُكمإ ِإخإ  جا هُ  ياِدهِ  َتاإتا  أاُخوهُ  كاانا   فامانإ  أايإِديُكمإ  َتاإتا  اَّللاُ  جاعالاُهمإ  خاوا هُ  َياإُكلُ  ِماا ف الإُيطإِعمإ  ِماا والإيُ لإِبسإ

لِيُفوُهمإ  واَلا  ي الإباسُ  ُتُموُهمإ   فاِإنإ  ي اغإِلبُ ُهمإ  ماا ُتكا لافإ   عاصي من امر الجاهليه()صحيح البخاري، باب الم فاأاِعيُنوُهمإ  كا
الم غهمان لباس را به  ه بود عيند پوشيدمعرور بن سويد روايت است كه گفت : با ابوذر در ربذه مالقي شدم ، ديدم كه لباسي كه خو از» 

ن اين سخنم با شنيد  سول اهلله زدم . رش طعنخود نيز پوشانده بود . از  علت آن پرسيدم . او گفت : من مردي را دشنام داده و او را به مادر
قرار داده  زير دست شما قرار  آنها راه اهللكگفت : اي ابوذر تو مردي هستي كه هنوز در تو جاهليت باقي مانده است . اينها برادران شما اند 

شاند يد به او نيز بپواميپوشد ب ه خوداست . پس كسيکه برادرش زير دستش بود بايد از همان طعامي كه ميخورد به او نيز بدهد و لباسي ك
 «مايد نو را كمک ايد او او را به كار باالتر از توانش مکلف نسازد و اگر او را به كار باالتر از توانش امر ميکند ب
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در واقعيت زندگي جز در موارد اندكي ، صورت عملي ندارد . مثالً در واليات متحدة امريكا 
يي در بسيط ترين حقوق انساني بر اساس رنگ و نژاد موجود هنوز هم بين شهروندان آن فرقها

است . يعني آنكه پوست سفيد دارد از مقام و منزلت بلند تري نسبت به سياه پوست برخوردار 
است و در قوانين بعضي ايالتها مساواتي بين آن دو نژاد وجود ندارد . اگر اين تمايز و تفريق تنها 

د ، ممكن است عدة بگويند كه اين تمايز در نتيجة انحراف و در جامعه به صورت انفرادي باش
سوء رفتار عدة در برابر قانون ميباشد و قانون ودولت درين امر مسئوليتي ندارد . ولي واقعيت امر 
اينست كه نفس قانون در مواردي صراحتاً به اين تمايز ظالمانه بين سياه و سفيد اعتراف كرده و از 

 رچه هر دو نژاد تابعيت امريكايي داشته باشند . آن حمايت ميكند ، اگ
وست سياه پ نكاح بين شخص” مثالً در قوانين بعضي ايالتهاي امريكا تذكر داده شده است كه 

كاح نبين ندرينجا بطالن عقد نكاح در نتيجة فقدان اهليت يكي از جا“ و سفيد پوست باطل است 
يكي از  ينكهن قانون امر خطير ديگري است و آن انميباشد ، بلكه مرجع آن در نظر وضع كنندة اي

 طرفين نكاح داراي پوست سفيد و ديگرش پوست سياه دارد . 
 ع ، نشرهر كسيكه چيزي را طب” همچنان در نصوص قانوني بعضي ايالتهاي آن امده است كه 

ه اسي و توزيع كند كه در آن دعوت و ترغيب مردم بسوي مساوات اجتماعي و صحت ازدواج بين
 حتي و سفيد صورت گرفته باشد ، و يا براي جمهور مردم دليلي درين مورد تقديم ميكند و

رار قزات پيشنهادي درين موردميكند ، اين عمل او جرم تلقي گرديده و مطابق قانون مورد مجا
يا به شد وميگيرد . اين مجازات يا به صورت جريمة نقدي است كه حد اكثر آن پنحصد دالر ميبا

 گردد !!م مين محكوم ميگردد كه مدت آن زياد تر از شش ماه نباشد و يا به هردو جزاء محكوزندا
ني ه كسااين نص بدون هيچگونه خجالت و حياء در راستاي ظلم و جور تا آنجا پيش ميرود ك

 د كه همهخوانرا مورد مجازات قرار ميدهد كه مردم را بسوي مساوات بين شهروندان امريكا فرا مي
زين بر اتر  ت امريكايي دارند اما در رنگ جلد و چهره با هم فرق دارند . ايا دليل واضحتابعي

 نقص انسان و جهل و ظلم او سراغ ميشود ؟!
مريست مار ااما تمايز بين اتباع كشور هاي استعماري و اهالي سرزمينهاي محكوم و تحت استع

نان چان ، از اشغال سرزمينهاي ديگركه قابل هيچ مناقشه نميباشد . دولتهاي استعمار گر بعد 
بدون  يدهدمقوانيني را وضع ميكنند كه باشندگان اصلي آن سرزمين را به منزلة حيوانات تنزيل 

آنها  ارنداينكه در ضمير خود نسبت به ظلم و بيدادي كه نسبت به اين بخشي از بشريت روا ميد
 مورد سرزنش و مالمت قرار دهد . 

تحت  ينهاي، در سرزمخود نسبت به شهروندان خودظلم وجور ميدانند هايسرزميندرآنها آنچه را 
هواپرستي  ،ظلم و موارد مشابه آن بهترين دليل بر. اين وضعيت استعمار خود، حق و عدلت ميدانند

 و جهل انسان است كه در نهاد خود دارد . 
  امر را در پي  ، الهي بودن و فرود آمدن اسالم از سوي اهلل متعال اين دوم اينكهـ
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شرايع اسالمي از هيبت و احترام خاصي بين مؤمنين برخوردار مبياشد و فرد مؤمن اگر  ؛دارد كه
 چه از هرگونه مقام و جايگاه اجتماعي برخوردار باشد ، باز هم خود را تابع و مطيع فرمان اهلل 

ره خضوع و تسليمي مطلق زيرا اين نفوذ و جايگاه اجتماعي و قدرت دنيوي ، او را از دائ ميداند.
 در برابر اهلل متعال و احترام شريعت او بيرون نميسازد . 

از  از سوي ديگر اطاعت از شريعت اسالمي بصورت اختياري بوده تحت انگيزة ايماني و
د . اين ميشوناعماق قلب انسان سرچشمه ميگيرد . و فرد مسلمان به جبر و اكراه بسوي آن كشانده 

 راه ي ترين ضمانت در جهت تطبيق قانون اسالمي به شكل احسن آن بوده وامر بهترين و قو
 . كند خروج بر ضد آنرا مسدود ميسازد ، اگرچه شخصي توانايي خروج از آنرا در خود احساس

بيت در و هي برعكس آن ، قوانين و مبادييكه از سوي انسان وضع ميگردد ، ازين مقدار احترام
ر اسالم ب انندم. زيرا بر نفس و قلب انسان هيچگونه تسلطي نداشته و  بين مردم برخوردار نميباشد

ي انين وضعز قوبنياد عقيده و ايمان استوار نميباشد . لذا نفس انساني جرئت بيشتري بر مخالفت ا
ز اد ، داشته و هر زمانيكه فرصت مساعد براي گريز از گرفت قانون و سلطة قضايي بدست آور

  .ميگريزد و در پي برآوردن خواسته ها و رغبتهاي خود ميشود  پابندي به مواد قانون
نتهاي د ضمابنابرين ، خوب بودن و صالح بودن قانوني در ذات خود كافي نميباشد ، بلكه باي
ه براي ست كاجرايي نيز همراه آن باشد تا حسن تطبيق آنرا متضمن گردد و مقدم ترين ضمانت اين

به  ون جامعه زمينه سازي گردد تا آنها به رضا و رغبت جاگزين شدن قانون در روح و روا
ين ني اصورت اختياري منقاد قانون گردند و درخفاء و آشكار ازآن تجاوز نكنند و هيچ قانو

 اس ايمانر اسضمانت را مانند اسالم فراهم كرده نميتواند . زيرا شريعت اسالمي احكام خود را ب
ختياري به اين استوار ميسازد و التزام ا به رسول اهلل  به اهلل ، ايمان به روز آخرت ، ايمان

ا در رالي تشريعات را از مقتضاي ايمان قرار ميدهد براي اثبات حقانيت و صحت آنچه گفتيم مث
ز شد ت و پيرورداخمورد قضية معيني بيان ميكنيم تا بدانيم كه اسالم با قوانين خود به معالجة آن پ

 عي مورد اصالح قرار گرفت ولي به ناكامي انجاميد .مگر نفس مشكل با قوانين وض
 و در همه ميدانيم كه عربها قبل از اسالم به نوشيدن شراب عالقه و شوق مفرطي داشته

نه نوشيدن آن هيچگونه نقص و عيبي را احساس نميكردند و كوزه ها و خمهاي شراب در خا
عالن ارا  كه اسالم حكم تحريم شرابهايشان مانند كوزه ها وذخيره هاي آب موجود بود . زماني

 كرده و آيت ذيل نازل شد :
             

     /المائده(0) 

ان جز اين نيست كه شراب و قمار و بتها و تير هايي كه به آن فال ميزنند پليد و از اي مؤمن” 
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 “  عمل شيطان است ، پس از آن دوري كنيد تا رستگار شويد 
ز اشت كه ابا قوت و تأثيري كه داشت ، قويتر از پوليس و ارتشي اثر گذ“ فاجتنبوا” كلمة 

 ند .يسازممردم را با زور و جبر تابع قانون  طرف دولتها بخاطر اجراي قانون بكار افتاده و
يختند ريرون مسلمانان با شنيدن اين دستور بسوي مشكها و كوزه هاي شراب رفته و همة آنرا ب

 اصال و كوزه هاي آنرا شكستند و خود را از شراب بكلي جدا ساختند ، تا حدي كه تو گويي
“ جتنبوافا” كه  بود د . زيرا امر الهي فرود آمدهشراب را نميشاسند و قبل از آن هرگز آنرا نچشيده ان

 و اوامر الهي بايد مورد احترام ، تقدير و اطاعت واقع گردد . 
ر پي دلذا  در قرن بيستم امريكا نيز ميخواست كه شهروندان خود را از بالي شراب نجات دهد

تبليغات  ب قانون ،آن شدند تا قانوني را مبني بر تحريم شراب وضع كنند . آنها قبل از تصوي
ا تا نفسه ستندوسيعي را جهت زمينه سازي و ساختن رأي عامه براي تطبيق آن براه انداخته و ميخوا

كتران ، دان ، دانشمنرا آمادة قبول اين قانون سازند . آنها درين راستا از تمام ارگانهاي دولتي ، دا
اخبار ت ،، مجال يمنا ، تياتر ، راديوسمتخصصين امور اجتماعي و غيره استعانت جسته واز اخبار، 

 ، سيمينار ها وغيره استفاده كردند 
ر شرح ( ميليون دالر بالغ گرديد ، نه هزار ميليون صفحه د5مصارف اين تبليغات به )

صرف مالر ضرر هاي شراب و نتايج و خيم آن نشر گرديد و بخاطر تنفيذ اين قانون ده ميليون د
 شد . 

ريم ميالدي قانون تح 10هنگفت ، باآلخره حكوت امريكا در سال بعد از اين مصارف 
د و شراب را تصويب و به منصة اجراء گذاشت كه به موجب آن خريد و فروش ، ساختن ، وار

 صادر كردن و هرنوع تعامل با آن ممنوع قرار گرفت . ولي نتيجه چه شد ؟
اجراي اين  دي نشان داد كه بخاطرميال 1احصائيات از مدت نفاذ اين قانون تا آغاز سال 

يمه هاي ه جربقانون ، دوصد نفر به قتل رسيد ، نيم ميليون نفر به زندان رفت و متخلفين از آن 
ين ف ازنقدي محكوم شدند كه مجموعة آن به چهار ميليون دالر رسيد . اموالي كه بخاطر تخل

 قانون مصادره گرديد از مرز هزار ميليون دالر گذشت !!!
غي اعالن رسماً مل 1خره حكومت امريكا مجبور شد تا اين قانون را در اواخر سال باآل

ساسي در و ا كند . علت اساسي اين بود كه آنهمه مصارف و تبليغات دامنه دار نتوانست كه قاعده
ز آن طر اضمير و نفسيات مردم ايجاد كند تا قانون بر آن متكي و مردم با رضايت و آرامش خا

داشت دم نند و به عبارت ديگر ، قانون وضع شده هيچ نوع سلطه و نفوذي بر نفسهاي مرپيروي ك
م كردند آن اقدا ف ازتا آنرا احترام نموده و خود را مكلف به انقياد از آن بدانند ، لذا مردم به تخل

 تا آنكه حكومت مجبور شد قانون را ملغي قرار دهد .
رة عربي اعالن كرد ، از آنچنان تأثيري برخوردار بود كه به كه اسالم در جزي“ فاجتنبوا” اما كلمة 
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صورت فوري وبدون تعللي مورد تطبيق قرار گرفت و شرابها ريختانده شد و از نگهداري آن بكلي 
خود داري كردند . البته نه به زور پوليس و ارتش و مراقبت دسته هاي امنيتي خاص ، بلكه بقوت 

 به شريعت اسالم دارند و طاعتي كه به اختيار خود انجام ميدادند . ايمان و احترامي كه مسلمانان 
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 :بحث دوم 
 

 دوم ويژگي
 
 

 اسالم دين شامل است
 

 مام ته ـ در يكي از تعريفهاي اسالم گفتيم كه ؛ اسالم عبارت از نظام شاملي است ك
 شئون زندگي و سلوك انسان را در بر ميگيرد . 

ه و ثابت اسالم بوده و به هيچ صورت از آن تجريد شداين صفت از ويژگيهاي حقيقي 
 نسبت به جهل نميتواند . مگر آنكه افتراء و تهمتي بر عليه آن صورت گيرد و يا شناختي بر اساس

 آن ارائه گردد . 
 وثناء اين شموليت اسالم بر تمام حيات و سلوك انسان كامالً عام بوده و هيچگونه است

اي ظامهنو شامل به تمام معناي كلمه ميباشد . برخالف مبادي و  تخصيصي نميپذيرد بلكه تام
ا تنظيم رحيه ساختة بشر كه هر كدام آنها در دائرة مخصوص قرار داشته و امور مربوط به همان نا

كه  است ميكند و به جوانب ديگر حيات هيچ ارتباطي نميگيرد . بنابرين براي مسلمان ناممكن
 وبخودم اختصاص داشته و امور خود را مطابق خواست خود  بگويد ؛ فالن بخش حيات كامالً

 جدا از برنامة اسالم مرتب ميسازم !
مت ش حكومسلمان حق گفتن چنين سخني را ندارد زيرا اسالم از تارك سر تا انگشتان پاهاي

يشه اند ميكند و هر عملي كه از وي صادر ميشود حكم خاصي در اسالم دارد . همچنان هر گونه
سش ر نفكري كه در سر ميپروراند تحت حكم خاصي داخل ميباشد و هر ميالن و رغبتي كه دو تف

ظام نبه  ميگذرد حكم خاص خود را دارد . پس براي مسلمان اين مجال و اختيار وجود ندارد كه
ملي را عنين غير از اسالم اجازه دهد كه گوشة از گوشه هاي زندگي اش را تنظيم كند زيرا اگر چ

 ود تحت حكم اين آيت داخل ميشود : مرتكب ش
              

                 
  /(85)البقره 

آيا ايمان مي آوريد به حصة از كتاب و كافر ميشويد به حصة ديگر آن ، پس نيست جزاي ” 
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كسيكه چنين كند از شما مگر رسوايي در زندگاني دنيا و در روز قيامت گردانيده ميشود بسوي 
 “نيد سخت ترين عذاب ، و نيست اهلل بيخبر از آنچه ميك

جوب وت از احكامي كه بر افعال برخوردها و روابط انسان با ديگران صادر گرديده است عبار
ه آن ام ب، استحباب ، تحريم ، كراهيت ، اباحت ، صحت و بطالن ميباشد و افعالي كه اين احك

 د .تعلق ميگيرد ، بنامهاي واجب ، مستحب ، حرام ، مكروه ، صحيح و باطل ناميده ميشو
8  د :يگردماحكام اسالمي به نسبت اموري كه به آن تعلق ميگيرد به اقسام ذيل تقسيم ـ 

ت ت ، رسالز آخرالف : احكام عقيدة اسالمي كه مربوط مسايل اعتقادي مانند ايمان به اهلل ، رو
 و ساير اركان ايمان ميباشد ، بنام امور اعتقادي ياد ميشود .

ا مزين ه آنهق به صفات نيكويي است كه مسلمان بايد بب : احكام اخالقي ، و اين احكام متعل
 وروغ گردد و صفتهايي است كه بايد ازآنها پاك باشد . مانند وجوب صدق ، وفاء و حرمت د

 خيانت و غيره 
وزه ، ز ، رج : احكامي كه رابطة فرد را با پروردگارش تنظيم و استحكام ميبخشد مانند نما

 زكات و ساير عبادات .
 ه : ز جملامي كه به تنظيم روابط بين افراد تعلق ميگيرد و انواع زيادي دارد . د : احكا

احكام  ”نام بـ احكام خانواده ، نكاح ، طالق ، ميراث ، نفقه و غيره كه در اصطالح جديد  1
 ياد شده است . “ قانون احوال شخصي ” و يا “ خانواده

 مانند خريد  امالت فيمابين شان ميگردد ،ـ احكامي كه مربوط به رابطة فرد با جامعه و مع
و “ ي ت مالاحكام معامال” و فروش ، اجاره ، گروي ، كفالت ، و غيره كه در اصطالح جديد بنام 

 ناميده شده است . “ قانون مدني” يا 
 ر قيدـ احكاميكه به تعامل و برخورد با غير مسلمان تعلق ميگيرد بخصوص زمانيكه د 

دن به خل شزمين مسلمانان داخل ميشود و اين احكام حقوق او را بعد از داضمانت و امان به سر
داشته  تزامسرزمين اسالمي مشخص كرده و مسئوليتهايي را كه متوجه آنها بوده و بايد به آن ال

 ميگردد . ياد“ صقانون بين المللي خا” باشند ، بيان ميگردند . اين احكام در اصطالح امروز بنام 
”  زه بنامامرو وه به امور قضاء ، دعاوي ، شهادتها ، قسم و غيره ارتباط ميگيرد ـ احكامي ك 4

 ياد ميشود . “ قانون مرافعه و قضاء
ين قانون ب ”نام بـ احكاميكه روابط بين دولت اسالم را با ساير كشورها تنظيم ميكند و امروز  5

 ياد ميشود .“ المللي عام
 عد آن ، چگونگي انتخاب رئيس جمهور ، شكل ـ احكاميكه به نظام حكومتي و قوا

وهيئت حكومت ، رابطة افراد با حكومت و حقوق و مسئوليتهاي آن تعلق ميگيرد و در اصطالح 
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 شناخته ميشود .“ قانون اساسي”  امروز بنام
 وراد ـ احكاميكه به عايدات و مصارف دولت اسالم تعلق گرفته و روابط مالي بين اف 
م شاخه ي با تمامال نياء و ساير اقشار جامعه را تنظيم ميكند . اين احكام در قانون، فقراء واغ دولت

 هاي مختلف آن داخل ميباشد . 
ا عقوبته ايم وـ احكامي كه مربوط به رابطة فرد با دولت از ناحية افعال غير مجاز يعني جر 8

 ياد ميگردد .“ قانون جنايي” ميباشد و در اصطالح جديد بنام 
ين ، مجرم ات اين قانون ، احكام و اجراءاتي ميباشد كه شامل تحقيق جرم ، مجازاتاز ملحق

 يشود .اميده من“ قانون تحقيق جرايم و مرافعات جزايي” كيفيت تنفيذ جزاء ميگردد و امروز بنام 
 

 مقارنۀ بین شمول شريعت اسالمي و شمول قوانین وضعي :

  انين اسالم در شموليت خود از تمام قو از آنچه بيان شد واضح ميگردد كه شريعتـ
همه  ام ووضعي كامالً متفاوت است . زيرا شمول شريعت اسالم با تمام معناي كلمه به صورت ت

ن طة كه بيراب گير ميباشد و هر حادثة كه پيش آيد و هر عملي كه از انسان صادر گردد ، و هرگونه
 خاص خود را دارد . فرد و سايرين برقرار گردد ، در شريعت اسالمي حكم 

ده ، ه عقياز جمله مواردي كه در دائرة شمول شريعت اسالمي داخل ميباشد ، مسايل مربوط ب
 ايرةداخالق و عبادت است كه اين موضوعات در نطاق قوانين وضعي داخل نميباشد . حتي در 

ختالف احيه ناروابط كه توسط قوانين وضعي تنظيم ميگردد ، شريعت اسالمي با اين قوانين در دو 
 اساسي دارد كه عبارت اند از : 

 اول از ناحية مراعات اخالق 
 دوم از ناحية حل و حرمت .

 0 مي بهـ ناحية اول كه عبارت از مراعات ارزشهاي اخالقي ميباشد ، در شريعت اسال 
 وصورت كامل رعايت گرديده و شريعت اسالم اجازه داده است كه اين ارزشها به قواعد 

 دد . ه گرقانوني سرايت كرده و با آنها كامالً مزج گردد و احكام تنظيمي برآن اقام اساسات
ت اينس برخالف ، در قوانين وضعي ارزشهاي و مفاهيم اخالقي مراعات نگرديده و حتي اصل

 كه قواعد اخالقي بايد از قواعد قانوني كامالً جدا باشد . 
زان ميدر  وعده خالفي صفات و مفاهيم مذمومي، خيانت و التزام نداشتن به سخن و مثالً غدر

صادر ه كامي عاليقي كه شريعت اسالمي آنرا تنظيم و در احكاخالق ميباشند، لذا در تمام روابط و
رينجا . دگردندر ميميكند هيچگونه جوازي ندارند. چه اين روابط بين افراد باشد ويا بين دولتها برقرا

يقترين ر دقندازة تمسك شريعت اسالمي به ارزشهاي اخالقي دبه ذكر يك مثال اكتفاء ميكنيم تا ا
 اشد . بشته وخطير ترين روابط ظاهر گردد اگر چه اين التزام قرباني خيلي بزرگي را در قبال دا
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 ن امان وبا گرفت به اقليم دولت اسالم“ غير مسلمان” فقهاي اسالمي نوشته اند : اگر فرد اجنبي 
گر اد ، سليم او به دولت متبوعش در خالل اين مدت جايز نميباشبراي مدت معيني داخل شود ت

لت ر دوچه بر سبيل تبادل اسراء باشد . ممنوعيت تسليمي او همچنان پابرجا ميماند حتي اگ
يكنند ن منين بيامتبوعش دولت اسالمي را با اعالن جنگ تهديد كند . فقهاء علت اين حكم را چ

سالمي ت ا، پس بر دوله استلت اسالمي داخل سرزمين آنها شدگرفتن امان از دوكه فرد اجنبي با
دون باو  واجب است كه به تعهد خود وفا كرده و نگذارد كه به او ضرري برسد . و تسليم دادن

شد رضايتش غدر و خيانت در عهد به حساب مي آيد و هيچگونه رخصت و جوازي در آن نميبا
ام تبوعش بر دولت اسالمي يورش برده و تمو حتي اگر حمايت از او سبب گردد كه دولت م

 .فته شود اب گباشندگان آنرا به قتل برسانند زيرا عمل آن دولت ظلم است و ظلم نبايد با ظلم جو
كه در  ه استميبينيم كه شريعت اسالمي در التزام به ارزشهاي اخالقي به مستواي بلندي رسيد

دي را زشمند ميباشد . بدون شك نظير اين ارسخت ترين لحظات و حادترين شرايط نيز با آن پابن
يرا زيست ندر هيچ يك ازقوانين وضعي در قديم و جديد يافته نميتوانيم . البته جاي تعجب هم 

 نازل گرديده است و سراسر عدل ، حق و خير است . شريعت اسالمي از جانب اهلل 
1  ي در ميبينيم كه عملـ از ناحية دوم ، كه جهت حرمت وحالل بودن در نفس فعل است

ولي به  .ظاهر امر صحيح به نظر ميرسد و تمام شرايطي را كه الزمة صحت است ، دارا ميباشد 
.  يشودمسبب مخالفت حقيقت آن و يا متضاد بودن هدف صاحب آن با اوامر الهي ، حرام شمرده 

 ه وم محكمزيرا صفت حالل بودن وحرام بودن با اصل فعل هميشه يكجا ميباشد ، اگر چه حك
 قضاء بر خالف حقيقت آن صادر گردد . 

 ،كند  چنانچه اگر كسي مدعي قرضي باالي شخص ديگري گردد و آنرا در برابر محكمه ثابت
ولي  .ردد حكم محكمه اين خواهد بودكه او حق مطالبة قرض خود را دارد و بايد برايش تأديه گ

حرام  عمل ماند . يعني اينكه مدعي مرتكبحكم اين قضيه نزد اهلل متعال بر حقيقت آن باقي مي
ي سالماگرديده و ميخواهد حق ديگري را به طريق حرام بخورد . و اين امريست كه در شريعت 

اضي بر را قجواز ندارد و فيصلة محكمه در دعواي ظالمانة كه كرده است هيچ تأثيري ندارد . زي
ست و ثواب مربوط و معلوم ا به اهلل اساس شواهد و داليل ظاهري حكم ميكند و اسرار و نهان 

 و عقاب اخروي بر اساس حقيقت افعال و نيت انسان معين ميگردد . 
اصل در تعلق حقوق و ثبوت آثار شرعي ، بر حقيقت عمل و حالل بودن وحرام بودن آن 

ز ميباشد . ولي از آنجاييكه باطن امور مخفي بوده و انسان از درك آن عاجز و معذور ميباشد ، ا
جانب ديگر ، استقرار امور و جريان احكام بايد بر اساس قواعد و ثابت و منضبط صورت گيرد ، 
لذا شريعت اسالمي ظاهر امر را معتبر دانسته و صحت ظاهري و مطابقت آنرا با معيار هاي شرعي 
، قرينة بر صحت باطن قرار داده و مجاز دانسته و حقوق و ثبوت آثار شرعي و قانوني را بر 
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صحت ظاهري قضيه مربوط ميساد . ولي آن قضيه و عمل با وجود اين حكم ، بر اساس حقيقت 
خود ، به حلت و حرمت موصوف بوده و جواز اقدام به آن و يا تحريم آن بر همين وصف مرتب 

 ميگردد و ثواب و عقاب اخروي نيز بر همين اصل تعين ميگردد .
د اي خوه فعل حرام و خوردن مال حرام را بربنابرين براي مسلمان هيچگاهي مجاز نيست ك

اين موضوع  مباح قرار دهد اگر چه قضاء بنابر داليل ظاهري حكم اباحت را برايش صادر نمايد .
 در حديث ذيل بخوبي توضيح شده است :

ُ عالايإِه واسالا »  ونا ِإلاا والاعالا ب اعإضاُكمإ أانإ ياُكونا أاحلإانا ٌر واإِناُكمإ َتاإتاِصمُ شا ا أاَنا با الا إّناا ما قا عانإ أُمِي سالاماةا عانإ الناِبِي صالاى اَّللا
ُخذإ فاِإّنااا أاقإطاُع لاُه ِقطإعاًة ِمنإ  أاِخيِه شاي إئًا فاَلا َياإ ُه ِمنإ حاقيِ لا ضايإُت  قا ِبُجاتِِه ِمنإ ب اعإٍض واأاقإِضيا لاُه عالاى َناإِو ماا أاْسإاُع فامانإ 

 )صحيح البخاري ، كتاب احليل(« الناارِ 
كه من بشرم و  فرمودند : جز اين نيست از ام سلمه رضي اهلل عنها روايت است كه رسول اهلل ” 

ليل و د شما خصومتها و دعوا هاي خود را نزد من مي آوريد و شايد بعضي از شما در بيان حجت
ي حق ي كسصله ميكنم ، پس اگر براخود ماهر تر از ديگري باشد و من مطابق آنچه كه ميشنوم في

 “ازمميس برادرش را فيصله كردم ، آنرا نگيرد زيرا من در حقيقت پارچة از آتش را برايش جدا
كار بنابرهمين اصل است كه اگر باطن امر، كشف گرديده و حقيقت آن به صورت واضح آش

 ميشود .  گرديد ، ظاهر آن اعتبار خود را از دست داده و باطن آن معتبر دانسته
ه ونة كگاهميت اين اصل در حفظ حقوق مردم وعدم تجاوز يكي بر ديگري ظاهر ميگردد ، به 
وده و و نبهر مسلمان ميداند كه ارتكاب عمل حرام و تجاوز بر حقوق ديگران هيچگاهي به نفع ا

ضاء قب دادن يا فرباگر در دنيا بتواند خود را از مسئوليت آن برهاند و از گرفت قانون فرار كرده و 
اهد حقيقت عمل خود را مخفي دارد ، به هيچصورتي از مسئوليت اخروي عمل خود رهايي نخو

و مورد  رفتهگيافت و حقيقت عمل او بر اهلل متعال مخفي نميماند و بزودي در محاكمة الهي قرار 
 محاسبه قرار ميگيرد . 

وجز  باشد يكند مگر آنكه حاللو با اين انديشه و تصور است كه فرد مسلمان اقدام بكاري نم
ر درچه حق مشروع خود چيز ديگري را مطالبه نميكند و از غصب حقوق ديگران اجتناب ميكند اگ

 د . نهان سازمه پظاهر امر توان آنرا داشته باشد و بتواند كه حقيقت عمل خود را از ديد قضاء و محك
 برند ،امن و اطمينان بسر ميبه اين ترتيب حقوق مردم محافظت گرديده و تمام مردم در 

 ه است كهيدگادخصومتها و منازعات تقليل يافته و تعداد مراجعين به محاكم كاهش ميابد و با اين 
 بهترين ضمانت اجرايي براي قانون وحسن تنظيم روابط افراد فراهم ميگردد . 

 طرف از اين چيزيست كه تمام قوانين وضعي فاقد آن ميباشند و هر قضية با صدور فيصلة
چ سلطه ي هيمحكمه به انتهاي خود رسيده و هيچ تضميني بعد از آن وجود ندارد زيرا قوانين وضع

 ند .و قدرتي بر امور اخروي نداشته بلكه از معاني و مفاهيم اخروي كامالً عاري ميباش
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 :بحث سوم 
 
 

 ويژگي سوم
 

 همه گیر بودن شريعت اسالمي
 

 ه م اينست كه براي عموم بشر نازل گرديده است نـ از صفات بديهي و اصلي اسال
 براي طائفة معين و نژاد خاص و محدود .

                
 (14سباء)                                                                                                                       

 “د نميدانن ر مردمو نفرستاديم ترا مگر براي تمام مردم بشارت دهنده و بيم دهنده ، وليكن اكث” 
          /(158)األعراف 

“ ردم بي ترديد من فرستادة اهلل بسوي تمام شما هستم بگو اي م” 

آن  بشري همچنان دين اسالم براي يك مدت معيني از تاريخ نبوده است بلكه همراه با وسعت
يشه براي هم سالمامتداد زماني ومكاني نيز داشته و براي همگان در تمام اماكن ميباشد . لذا دين ا

تر قوت بيش يد ازميگردد و نه هم منسوخ ميگردد . چه ، ناسخ باپايدار بوده نه تغيري در آن رونما 
يامبر الهي آخرين پ از منسوخ برخوردار باشد واز آنجاييكه اسالم خاتمة اديان سماوي و محمد 

 . ميگرددزل ني بر هيچ فرد ديگري نااست ، نتيجه اين ميشود كه وحي الهي قطع گرديده وبار ديگر
                 

    /(40)األحزاب 

ت اهلل ت و هسنيست محمد پدر هيچكس از مردان شما وليكن پيامبر اهلل و خاتمة پيامبران اس” 
 “بر هرچيز دانا 

 .  يباشدالم و يا تغير و تبديل آن به دين ديگري اصالً متصور نمبنابرين منسوخ شدن اس
 د باش ـ شايد اين سؤال مطرح گردد كه ؛ چرا شريعت اسالمي خاتمة شريعتهاي آسماني

 ؟راي انسانها نبودبهتر و مفيدتر بو باز بودن باب رسالت  ؟ آيا استمرار نزول شريعت از سوي اهلل 
، هرگز ! زيرا نازل كردن شريعت امر عبث و لهو لعب نميباشد .  در جواب بايد گفت كه ؛ نه
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بلكه بخاطر پوره كردن نواقصي نازل ميگردد كه در شريعتهاي سابقه رونما گرديده است . و يا آنرا 
با فرستادن شريعت جديد اكمال كرده و به مستواي مناسب بشري ارتقاء دهد . از آنجاييكه 

ام اموري را شامل ميگردد كه شريعتهاي پيشين فاقد آن بودند و شريعت اسالمي كامل بوده وتم
آنچه در شرايع گذشته بود مورد تأييد قرار داد ، لذا هيچ ضرورت و خواستي براي نازل شدن 

 شريعت جديدي احساس نميشود . 
               

 (المائده/)                                                                                                                      

اسالم وساندم رامروز دين شما را براي تان تكميل كردم و نعمتهاي خود را بر شما به اتمام ” 
 “ برايتان پسنديدم  را بحيث دين

 ودارد نيعني بعد از كمال و تمام شدن شريعت ، هيچ انگيزة به آمدن شريعت جديدي وجود 
 نمي آيد . چون شريعت جديدي نازل نميگردد ، لذا هيچ پيامبري بعد ار محمد 

4  از آن  استنكـ عموميت شريعت اسالمي ، بقا ، عدم امكان نسخ ، ايجاد تغيير ، افزودن و
ه مصالح شد كعقالً وعدالً مستلزم اينست كه قواعد ، احكام و مبادي آن به نحوي نازل شده با ،

ر هبه  مردم را در هر عصر وزمان محفوظ نموده و سبب تنگ ساختن شرايط بر مردم نگردد . و
خود  حكامامستوايي كه بشريت برسد ، قوانين شرعي از آن عقب نمانده و موافق با همان مستوي 

 صادر نمايد . را 
  ا اهللالحمد هلل كه اين خصوصيت در شريعت اسالمي به بهترين وجه آن موجود است . زير

هر  ق دركه ذات حكيم و عليم است شريعت اسالمي را به گونة نازل كرده است كه قابليت تطبي
ر هر ل قبول دبقا زمان و مكان را دارد و آنرا خاتمة شرايع آسماني قرار داد و قواعد و احكام آنرا

 زمان و مكان و مستحق بقاء و استمرار گردانيد .
 ،آنچه ميگوييم بدون شك حق است و واقعيت شريعت اسالمي و طبيعت مبادي و احكام 

م تا با م ميدانيالز افكار و برنامه هاي آن بهترين دليل براي اثبات اين سخن ميباشد . باز هم درينجا
را در ت آنرا شرح داده و با ارائة ادله و براهين واضح ، صح بيان موجز و مختصري اين موضوع

 برابر تان قرار دهيم . 
 در شريعت اسالمي : “ مصلحت” جايگاه   -دلیل اول 

5  ـ اساس اين دليل را اظهار كوشش و حرصي كه شريعت اسالمي بر تحقيق مصالح
 حقيقي انسانها و دوركردن مفاسد از آنها تشكيل ميدهد . 

اينست كه شريعت اسالمي سراسر بهدف تحقق بخشيدن مصالح دنيوي و اخروي  حقيقت
 قهاء دركففتة گبندگان و ازالة اضرار و مفاسد از آنها نازل گرديده است . عمق اين هدف را ازين 

 كرده ميتوانيم كه گفته اند : 
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راي ب شريعت سراسر مصلحت است زيرا يا وسيلة ايست براي دفع مفاسد و يا سببي است” 
 “ جلب مصلحت 

ن ين سخشايد بعضي ها اين سخن را مبالغه آميز بدانند . در حاليكه هيچگونه مبالغة در
ي اصل وجودندارد . زيرا آنچه گفتيم و قولي را كه از فقهاء نقل كرديم ، يك صفت ثابت و

 شريعت اسالمي و احكام صادره از سوي آن ميباشد . 
م و غرض كلي كه شريعت اسالمي در پي تحقق آن بهتر است كه در مورد اين وصف عا

 ميباشد ، موارد تطبيقي و جزئياتي را ذكر نماييم تا گواه اين حقيقت باشد .
  ـ الف : اهلل  در تعليل فرستادن محمد : بحيث پيامبر ميفرمايد 

        /األنبياء(10) 
 “ و نفرستاديم ترا مگر رحمتي براي جهانيان ” 

و اگر  .رحمت به صورت قطعي متضمن مصالح بندگان و دفع مفاسد و اضرار از آنها ميباشد 
 .بخوانيم “ رحمت” رحمت نتواند اين اهداف را برآورده سازد ، ناممكن است كه آنرا 

 شيدنامر كه تحقق بخ ـ ب : تعليل احكام به جلب مصلحت و دفع مفاسد و اعالن اين 
 مصالح مقصود اصلي اسالم بوده و احكام شرعي به همين منظور نازل شده است .

           /البقره(1) 

 “ و براي شما در قصاص زندگانيست اي صاحبان فهم و دانش ” 
غرض تحقق بخشيدن مصلحتي مشروع شده است كه عبارت از حفظ حيات پس قصاص ب

جاوز به كر تمردم ، استقرار و امنيت در جامعه ، جلوگيري از خون ريزي و تهديد كساني كه به ف
 ميفرمايد :  حيات مردم اند . اهلل 

              

          /المائده(1) 

ن خمر جز اين نيست كه شيطان ميخواهد در ميان شما دشمني و خصومت بيندازد در خورد” 
 “ د ماز ، پس آيا شما دستبردار ميشويو قمار و باز ميدارد شما را از ياد اهلل واز ن

ورت پس تحريم خمر بغرض دفع مفاسدي مانند ممانعت از ذكر اهلل و ممانعت از نماز ص
ي صلحتمگرفته است . و ميدانيم كه دفع مفسده يكي از اشكال جلب مصلحت ميباشد . زيرا هر 

فع در آن سلبي يا دو وجه دارد كه يكي از آن جنبة مثبت يا جلب منفعت است و جنبة ديگ
 مضرتي ميباشد . 

م به همين گونه هيچ حكمي ازاحكام شرعي ازين قاعدة كلي خارج نميباشد ، چه احكا
 اعتقادي باشد چه احكام عبادتي و چه ساير احكام . 
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ما اين د . ابلي ، شايد مردم در شناخت تفاصيل اين مصالح مشكل داشته و درگير جهالت بمانن
صيل ت و دليلي در جهت نفي اين مصالح نميباشد . چنانچه اگر كسي تفعدم شناخت هرگز حج

 زد . ميسانمنفعت دوايي را نداند ، اين جهالت او به هيچصورتي مصلحت ومنفعت دواء را منتفي 
، يموي انسان بحيث يك حقيقت ميشناسزمانيكه اين قاعده را در قضاياي وضع شده از س

 الق انسان وضع ميكند اين واقعيت را نپذيريم ؟چگونه ممكن است كه در شريعتي كه خ
از جانب ديگر مصلحتي كه تحقق آن مقصد و هدف شريعت اسالمي است ، منحصر و 

ادة كسب ا آممحدود به زندگي دنيا نميباشد بلكه به مصالح آخرت نيز مربوط ميباشد . تا انسانر
 پيروزي دايمي در جوار پروردگار كريم و رحيم بگرداند . 

8 ـ ج : مشروع شدن رخصتها در وقتيكه تطبيق احكام شرعي موجب مشقتهايي ميشود 
مجبور  نسانكه باالتر از توان بشر است . از جمله ، مباح شدن گفتن كلمة كفر در شرايطي كه ا

مانند  طرارساخته شده و به مرگ تهديد ميگردد ، مباح شدن استفاده از اشياي حرام در حالت اض
 ان خود مرده ، گوشت خنزير در وقت گرسنگي و مواجه شدن با خطر مرگخوردن گوشت حيو

 ، مباح بودن افطار روزة رمضان براي مريض و مسافر و احكامي ازين قبيل . 
 بدون شك دفع مشقت نوعي از رعايت مصلحت و دور كردن مفسده از مردم ميباشد .

 ست كه يده اوط به آن معلوم گردـ د : بعد از استقراء و پيگيري زندگي بشر و مسايل مرب
 مصالح انسانها به سه امر تعلق ميگيرد : 

 امور ضروري 
 امور حاجتي 
 امور تحسيني

ر دشد و نوع اول آن همانست كه در فقدان آن قيام و ادامة زندگي براي انسان ناممكن با
ره صورت فوت شدن آن فساد و اختالل عمومي بر صحنة حيات حكم فرما گرديده و باآلخ

س ، ظ نفزندگي مختل و نابود گردد . اين ضروريات عبارت اند از : حفظ دين ، حفظ عقل ، حف
 حفظ نسل و حفظ مال . 

تاج ها محامور حاجتي همان مصالحي اند كه مرم بخاطر آساني و توسعه در زندگي خود به آن
ه و رار گرفتت قو مشكال اند و در فقدان آن اگر چه زندگي كامالً مختل نميگردد اما مردم در تنگنا

 زندگي به مشكل به پيش ميرود .
 ت شدنامور تحسيني همانهايي اند كه به محاسن اخالق و عادات بر ميگردد و در صورت فو

 ارد خارجضا داينگونه مصالح ، انسانها از نهج و طريقة سليم و نيك ، همانطوريكه فطرت سليم تقا
 ميگردد .
، بخاطر برپايي و گسترش دين ، انواع عبادات را مشروع “ ضروريات”ـ در رابطه با  80

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

 

      

66 

گردانيده است و بخاطر حفظ آن جهاد را فرض و عقوبت مرتد را تعين كرده است . تنبيه و 
 مجازات كسي را الزم گردانيده است كه عقايد مردم را به فساد ميكشاند . 

 ست و هالك ساختنبخاطر بقاء نسل ، نكاح و بخاطر حفظ آن قصاص را مشروع كرده ا
 خويشتن را حرام قرار داده و دفع مضرت از خود را فرض گردانيده است . 

عين را م بخاطر تداوم نسل انساني ازدواج را مقرر و بخاطر حفظ آن حد زنا و قذف )تهمت(
 كرده است و اسقاط حمل را حرام گردانيده است . 

،  سود نآقرار داده و براي حفاظت  جائز براي كسب مال انواع معامالت و خريد و فروش را
 ههاي غيرر راداحتكار و ساير انواع كسب باطل مال را حرام قرار داده است . همچنان اتالف آنرا 

شرعي ممنوع و تصرفات شخص سفيه را نادرست اعالن كرده است و جزاي سرقت را معين 
 ساخته است .

ر وقت مشقت مجاز گردانيده است رخصتها را د“ حاجتي”ـ بخاطر برآورده شدن مصالح  81
، طالق را بخاطر رهايي از حيات ازدواجي غير قابل تحمل جايز نموده و ديت را در قتل خطاء بر 

 قاتل واجب گردانيده است .  1عاقلة 
8  وـ در موارد تحسيني ، طهارت بدن ، لباس خوب ، پوشاندن عورت ، اتخاذ زينت 

 امي ازين قبيل را مشروع كرده است . لباس نيكو در وقت نماز و غيره احك
ب و مناس از داير كردن بيع بر بيع )داوا طلبي در خريد جنسي كه يك مسلمان قبالً بقيمت

ن و زنا معيني آنرا خريده است و يا در قصد خريد آن است( برادر ديني نهي كرده است و قتل
 اطفال را در هنگام جنگ با دشمن ممنوع قرار داده است .

 8 تحقيق و تتبع در نصوص شرعي نشان ميدهد كه مقصد و هدف اسالم از تشريع  ـ
ن را ندگاباحكام و قوانين حفظ ضروريات ، حاجتها و تحسينيات ميباشد وهمينها اند كه مصالح 

نكه ، آ در دنيا و اخرت تشكيل ميدهند و.اگر در مواردي مصالحي باهم در تعارض واقع گرديد
د دار ح داده ميشود و در صورت تعارض بين مفاسد ، آنكه ضرر كمترمنفعت بيشتر دارد ترجي

 عملي ميگردد . 
ولي  .مثالً : كشتن قاتل يك مفسده است ، زيرا درين عمل حيات يك شخص از بين ميرود 

از  اين كار بخاطر آن جائز و ضروري است كه در آن مصلحت بزرگي نهفته است و آن عبارت
 حفظ حيات مردم ميباشد . 

آشكار كردن عورت يك مفسده است ، ولي بخاطر عمل جراحي و معاينات طبي ضروري 
 جايز است زيرا مصلحت حفظ نفس بزرگتر از مفسدة كشف عورت ميباشد . 

====================================================== 

 اقارب نسبي قاتل از جانب پدر و پدركالن  ـ 1
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ب آزاد گذاشتن احتكار و عدم جلوگيري از آن مصلحتي براي شخص احتكار كننده بحسا
ا وند ، لذميش ه و اكثريت مردم از آن متضررميآيد . اما درينكار مفسدة بزرگي متوجه ديگران بود

 شريعت اسالمي او را از عمل احتكار منع ميكند . 
ست ، رگي ادفاع از سرزمين مسلمانان نفسها را در معرض هالكت قرار ميدهد و اين مفسدة بز

دفاع  ها واما داخل شدن دشمن به سرزمين مسلمانان مفسدة بزرگتر از آنست ، پس جنگيدن با آن
  رد .وطن اسالمي سبب دفع آن مفسدة بزرگتر گرديده و مصلحت بزرگتري را به دنبال دا از

ري و به همين ترتيب تمام احكام شرعي بر اساس جلب منفعت ويا دفع مفسده و ضرر جا
 ميگردد . 
 و هر ـ بر اساس همين قاعده ، هر مصلحت مشروع و حقيقي كه در آينده ظاهر ميگردد 84

ع يآيد ، شريعت اسالمي اتخاذ حكم مناسب را براي جلب آن مصلحت و دفمفسده كه پيش م
ي سالمامفسده و مضرت جايز قرار داده است كه در روشنايي قواعد تعين شدة اجتهاد در فقه 

 احكام مناسبي براي آنها از نصوص شرعي استنباط ميكند .
ندگان حكم ، مصالح ب تهداب و اساس آن در” ميگويد :  شريعت اسالمي چنانچه ابن قيم 

در دنيا و آخرت ميباشد و همه شريعت عدل ، رحمت ، مصلحت و حكمت است . پس هر 
ه و ب مسئلة كه از عدل به سوي ظلم رفت ، و از رحمت به ضد آن پيوست و از مصلحت برآمده
 ريعتمفسده مبدل شد ، و از حكمت بسوي لهو و بيهودگي رفت ، اين چنين مسايل از جملة ش

الت ر عدم نميباشد اگرچه با تأويلهاي بيمورد داخل شريعت كرده شود . زيرا شريعت مظهاسال
 “ الهي بين بندگانش و رحمت او بين مخلوقاتش ميباشد 

ام از توضيحاتي كه فوقاً ذكر شد اين نتيجه بدست مي آيد كه شريعت اسالم حاوي تم
 يا به صورت صريح در نصوص احكامي ميباشد كه بشريت به آن ضرورت دارد و اين احكام

ده خذ شذكر شده است و يا به طريق اجتهاد و در روشنايي موازين و اصول اجتهاد از نصوص ا
رار قگنا است . و ناممكن است كه مردم با تعميل آن ، در برآوردن حاجتهاي مشروع خود در تن

 اند . گيرند و اسالم از تحقق بخشيدن مصالح شان در هر زمان و مكاني عاجز بم
 

 مبادي شريعت و طبیعت احكام آن :   -دلیل دوم 
 ـ احكام شرعي به صورت عموم به دو نوع تقسيم شده اند .  85

 اول : آنست كه شكل قواعد و مبادي عامه را دارد .
ي ذكر شده است. هر دو نوع احكام شرع دوم : احكامي است كه به شكل قضاياي تفصيلي

عت ي شريموافق با هر زمان و مكان و در توافق با عموميت و بقاگونة تنظيم گرديده است كه ب
 ميباشد . 
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 نيم .كبراي شرح بيشتر الزم است كه به صورت مختصر و موجز در مورد هردو نوع آن صحبت 
 ع اول : قواعد و مبادي عامۀ شرعي :نو

8  صورتدر شريعت اسالمي قواعد و مبادي عامة وارد شده است كه در ضمن احكام به ـ 
 طبيقتعام و بدون تخصيص ذكر شده شده است و به سهولت و آساني در هر زمان و مكان قابل 

 وميباشد . و شكل دهي و صياغت آن طوري صورت گرفته است كه سهولت تطبيق آنرا ميسر 
ن برسد آبه  ممكن ميسازد . همچنان مفهوم و معناي برحق آن از هرگونه مستواي متعالي كه جامعه

 نميماند . لذا تمام مصالح حقيقي جديد مردم را در بر گرفته ميتواند . ، عقب 
عددي از ات متاين مبادي وقواعد بمثابة تهدابي است كه احكام جزئي برآن بناء گرديده و فروع

  از جملة اين مبادي و اساسات از امور ذيل ميتوان ياد كرد : آن استنباط ميگردد .
 مبدأ شوري : ـ  1

8 يل در نظام حكومتي را تشك يكي از مبادي اصيل و اساسي شريعت اسالمي شورا ـ
مي  و صفت اساسي مسلمانان در تجمعات ، ادارة امور ، سلطه و حكومت شان بحساب ميدهد 

 آيد .
 ميفرمايد :  اهلل 
     /الشوري(8) 

 “و كار شان مشورت باهمديگر است” 
 را دستور ميدهد كه : هلل و رسول ا

      /آل عمران(15) 
“و با ايشان در كارها مشورت كن” 

ريت ين بشباين مبدأ از ارجمند ترين ، عادالنه ترين و مستحكم ترين قواعد و اساس حكومت 
ي ميتت و عمواست كه هيچ بديل بهتري از آن نميتوان سراغ كرد . اين مبدأ از چنان ماليم

 خت .برخوردار است كه در هر تنظيم صحيح كه براي تطبيق وضع ميگردد ميتوان شامل آن سا
 .البته تفصيل بيشتر اين موضوع در هنگام بحث روي نظام حكومت در اسالم خواهد آمد 

   مبدأ مساوات : ـ 
ام جوانب شريعت اين مبداء نيز از بزرگترين مبادي اسالم است و مظاهر بسياري در تمـ  88

اسالمي دارد . از جمله ، مساوات در برابر قانون ، در تطبيق قانون و در مراكز قانوني ميباشد . البته 
زمانيكه اشخاص در شرايطي كه شريعت اسالم وضع ميكند با هم مساوي باشند . همچنان 

هم برابر باشند . اين مساوات در مكلفيتهاست و اين زمانيكه افراد در اسباب موجبة اين تكاليف با
مبدأ ارجمند و گرامي به صورت عملي در واقعيت زندگي تطبيق گرديده است و پيامبر گرامي 
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اسالم بصورت خيلي دقيق در تطبيق آن كوشيده اند . چنانچه در احاديث نبوي ميخوانيم كه ؛ زني 
اسامه بن زيد را نزد  فيصله نمود كه دستش قطع گردد . آنها از بني مخزوم سرقت كرد و پيامبر 

 خشمگين شده و فرمودند : فرستادند تا در مورد آن زن شفاعت كند . رسول اهلل  رسول اهلل 
ِإذاا ساراقا فِيِهمإ  ب إلاُكمإ أان اُهمإ كاانُواّنااا أاهإلاكا الاِذينا ق ا إِ هاا النااُس  أاي ُّ قاالا أاتاشإفاُع ِف حادٍي ِمنإ ُحُدوِد اَّللِا ُثُا قااما فااخإتاطابا ف ا » 

« تا ُماماٍد ساراقاتإ لاقاطاعإُت ياداهاا  لاوإ أانا فااِطماةا بِنإ وااَيإُ اَّللاِ  حلإادا ِه االشارِيُف ت اراُكوُه واِإذاا ساراقا فِيِهمإ الضاِعيُف أاقااُموا عالايإ 
 )صحيح مسلم كتاب احلدود(

اي مردم جز  :د از آن به خطبه ايستاده وگفت آيا در حدي از حدود اهلل شفاعت ميكني ؟! بع” 
او  يكردماين نيست كه امتهاي قبلي به اين سبب هالك شدند كه چون قدرتمندي از ايشان سرقت 

سوگند به  ،را آزاد ميگذاشتند و چون ضعيفي از ايشان سرقت ميكرد حد را بر وي جاري ميكردند 
 “خواهم كرد اهلل اگر فاطمه بنت محمد دزدي كند دستش را قطع

تايش سبدون شك مساوات و فروعاتي كه بر آن بناء ميگردد ارزشهاي زيباي اند كه مورد 
 فته و بهت ياعقل انساني قرار گرفته و فطرت سليم آنرا ميپذيرد و بوسيلة آن امور مردم استقام
 .سوي اصالح ميرود . بنابرين ، مبدأ مساوات در هر عصر وزماني قابل تطبيق ميباشد 

 مبدأ عدالت : ـ   4
8  ر ز بيشتعدالت در اسالم از بارزترين مبادي شريعت است و ارزشمندي آن زماني تبارـ

يگانه ، و ب مييابد كه بموجب آن بين مردم فيصله صورت گرفته و به مقتضاي آن رابطة ما با خود
ستوار ده اخانوادور و نزديك ، دوست و دشمن ، در محكمه و در بازار ، در ادارة امور دولت و 

 گردد و حتي در بخششي كه پدر به فرزندانش ميدهد به آن التزام داشته باشد. 
سب روح و جوهر عدل عبارت از سپردن حق به صاحب آن و استعمال هر چيزي در محل منا

 يتهاي اوسئولآن است . اين مفهوم و معناي عدل بر تمام عملكردها و روابط انسان با ديگران و م
دل قرار عورد ر نوع انساني حاكم و نافذ باشد . بعضي از نصوص وارده در قرآن كريم در مدر براب

 ذيل است :
                

   /(58)النساء 

د ميان كم ميكنيحاميكه امر ميكند به شما كه اداء كنيد امانتها را به اهل آن و هنگ هر آئينه اهلل” 
 “ مردم ، به عدل حكم كنيد 

             

                  

  /(8)المائده 
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را به  مي شمااي مؤمنان باشيد قيام كنندگان براي اهلل گواهي دهندگان بانصاف و دشمني قو” 
 هر آئينه اهلل يد ،از اهلل بترس اين نكشاند كه انصاف نكنيد ، عدل كنيد عدل نزديكتر به تقوا است ،

 “ داناست به آنچه ميكنيد  
ه ردد كاين مبدأ بدون شك متضمن مصالح مردم بوده و شامل همة منظمات و ارگانهايي ميگ
 حكمهممعناي عدالت را عينيت ميبخشند . پس اگر مناسب دانسته شود كه جهت تحقق عدالت ، 

تي دد و هيئل گرردد و يا كمسيون قضايي از چند نفر تشكيبه دو مرحلة ابتدائيه و استئناف تقسيم گ
ر دآن  جهتي تدقيق فيصله ها )محكمة تميز( تعين گردد ، ماداميكه عدالت را به صورت سالم

 محاكم قضايي تأمين ميكنند تمام اين صورتها جايز و درست است. 
 قاعدۀ )ال ضرر و ال ضرار في اإلسالم(  ـ  4
0  ساس اي از حديث نبوي است ، به اين معناست كه هرنوع ضرر بر اين قاعده كه بخشـ

فس نحكم شريعت مرفوع و ممنوع است . يعني براي هيچكسي جايز نيست كه به ديگران و يا 
. زيرا  باشدخويش ضرري برساند . همچنان مقابله كردن با ضرر از راه ضرر رساندن نيز مجاز نمي

د ، سوزانميگردد . مثالً اگر كسي مال شخص ديگري را بيك عمل عبث و سبب افساد بيشتر مالي 
د كه دار براي آن شخص جايز نيست كه به همان مقدار مال تجاوز كننده را بسوزاند ، بلكه حق

 عوض آنرا مطالبه كند . 
دد ميگر بنابرين قاعده ، چون هر نوع ضرر مرفوع و ممنوع است ، پس اگر در مواردي واقع

يس شده تأس آن اقدام صورت گيرد . لذا قاعدة فرعي ديگري بر همين بنياد بايد بزودي در ازالة
  “ضرر بايد زايل گردد ” است كه )الضرر يزال( يعني 

ده زيا م واحكام و فروعات زيادي برين قاعده بناء شده است مانند حق شفعه ، ممنوعيت ظل
، تمالير احايوي در برابر اضرار وق، حق دستگاه حاكمه در اتخاذ تدابيرويي در حين استعمال حق

و  خاص ، قيمت گذاري و كنترول قيمتها در شرايطهداشتن مريضان ساري در مراكز خاصمانند نگ
 غيره .

 نوع دوم : احكام تفصیلي : 
1 ازة احكام تفصيلي در شريعت اسالم خيلي زياد و شرح و بيان آن بغرض شناخت اندـ

ور قرار ي و غانجامد . لذا نمونه هايي از آنرا تحت بررسقابليت بقاء و استمرار آن به طول مي 
 ميدهيم تا اندازة صالحيت آن براي عموم و بقاء و استمرار واضح گردد .

امالت ، مع چنانچه در ابتداء تذكر داديم ، احكام شرعي مربوط به عقيده ، اخالق ، عبادات
 ينماييم . ميباشد و درين بحث از هر مجموعة آن يك نمونه را انتخاب م

 د . ـ از جملة احكام اعتقادي ، وجوب ايمان به اهلل و ايمان به رسول او ميباش 
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ليم و فطرت و رسول گرامي اش از مسايل خيلي بديهي بوده و هر عقل س مسئلة ايمان به اهلل 
انند ري مديگ ديهيبسالم آنرا ميپذيرد و آنقدر ادله و براهين پيرامون آن وجود دارد كه در هيچ امر 

بنابرين ،  .ديم آن ديده نميشود . و ما شماري ازآنها را در اثناي صحبت از اركان اسالم تقديم كر
ه ايمان ب وعال تصور آمدن زمان و نسلي ناممكن است كه بگويند ؛ مسئلة عقيده به وحدانيت اهلل مت

ده و ر تناقض بواكنون از مسايل عتيقه و كهنه شده و با شرايط عصر حاضر د رسالت محمد 
 عقل بشري آنرا مردود ميشمارد !!

 ة تعقل ودامن مبرهن است كه عقل انساني از حقايق ثابته انكار نميكند بلكه به هر اندازة كه
زد . قتر ميساعمي تفكر وسعت يابد ، آنها را با يقين بيشتر مورد تأييد قرار داده و در نفس انساني

ي به نسانذير حقايق ثابته ، خلود و هميشگي است و عقل اعالوه بر آن صفت اصلي و جدايي ناپ
 اين حقيقت اعتراف كرده وآنرا مورد تأييد قرار ميدهد . 

غير و تگونه بدون شك قضية ايمان به اهلل متعال از حقايق هميشه جاويد و ثابتي است كه هيچ
 تبدلي در آن رونما نميگردد . مانند مسئلة يك جمع يك مساوي به دو .

  ازم و ي از لواز جملة احكام عبادي ، وجوب نماز و روزه و ساير عبادات است . امور عبادـ
ودي يم كرده و نمميباشد . زيرا عبادت است كه رابطة فرد را با خالقش تنظ مقتضيات ايمان به اهلل 

مان و يچ زهاز وفاء كردن به حق اين پروردگار عظيم و مهربان ميباشد . از سوي ديگر انسان در 
مه اش ذبر  مكاني از صفت مخلوق بودن مجزا نميگردد . بنابرين اداي حق اهلل متعال براي هميشه

 تواند . نمي واجب بوده و از تحكيم و تنظيم رابطة خود با اهلل متعال در هيچ حالتي مستغني شده
ختن سا ورعالوه برين ، عبادت وسيلة تزكيه و پاكسازي نفس از ناپسندي هاي اخالقي و بار

ا راو  وآن با ارزشهاي برحق ميباشد . عبادت است كه نفس انسان را با خالقش پيوند ميدهد 
شاره ابا  بسوي خير و خوبي حركت ميدهد و از شرارت و منكرات منع ميكند . چنانچه قرآن كريم

 به اين امر ميفرمايد : 
         /(45)العنكبوت 

“ بيشك نماز نهي ميكند از بيحيايي ها و كار هاي بد ” 

امعة جبدون شك جامعة كه در آن نمونه هاي صيقل شده با عبادات اسالمي افزايش يابد ، 
 ن نرود ،ز بياسعادتمندي خواهد بود و به صورت قطعي خير در آن افزايش مي يابد و شر اگر كامالً 

 رد . يپذيمل مالحظة كاهش مييابد و درين امر مصلحت بس عظيمي براي جامعه تحقق تا اندازة قاب
يچ هپس موجوديت احكام عبادتي در هرگونه مجتمع انساني يك ضرورت بوده و انسان در 

 زمان و مكاني از آن بينياز بوده نميتواند . 
4  در جنبة ـ احكام مربوط به ارزشهاي اخالقي كه بعضي در جهت وجوب و شماري
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حرمت قرار دارند مانند وجوب صدق ، وفاء ، امانتداري ، التزام به تعهد ، تعاون بر خير و تقوا ، 
حرمت دروغ ، خيانت ، همياري در بديها ، شانه خالي كردن از مسؤليتها ، سوء استفاده از نفوذ 

ورت انساني و قدرت دولتي ، ظلم و امثال اينها احكامي اند كه هر جامعة كه بخواهد به ص
زندگي كرده و به رشد و صالح دست يابد ، به آنها نياز دارد . و هيچ جامعة اگرچه به مقامات 

 فرهنگي وعلمي عروج كرده باشند از آنها مستغني بوده نميتوانند .  بلند
شده  سانيتبحرانهاي كه جهان امروز به آن گرفتار است ، اضطراب و نا امني كه دامنگير ان

د و آن يگردط ناسالمي كه امروز بين افراد حاكم است ، تمام اينها به يك امر بر ماست ، رواب
ته ا گفمتزلزل شدن ارزشهاي اخالقي در نفس انسانها و تجاوز از حدود اخالقي ميباشد . لذ
 مروزاميتوانيم كه تمام اين مشكالت در اصل و اساس خود يك بحران اخالقي است كه بشريت 

 ي ميكند . را تهديد به نابود
ي يچگاههپس شريعت اسالمي در تأكيداتي كه بر لزوم پابندي بر ارزشهاي اخالقي ميكند ، 

يكند مي تأكيد ياياراه مبالغه و غلو را در پيش نگرفته و فراتر از حد الزم نرفته است ، زيرا بر قض
 يبابد . ماز ي آغكه براي ايجاد و استحكام قواعد و بنيادهاي اصالح ضروري بوده و از نفس انسان
نها ه تمام آطرت بعالوه برين ، ارزشهاي اخالقي ، معاني و مفاهيم ثابتي اند كه انسان سليم الف

ه باحساس ضرورت و نياز ميكند و هرگز تصور اين حالت نميرود كه كسي بگويد ؛ التزام 
 حيتصال ، مفاهيم فاسد و كهنة است كه، مراعات عدل، وفاء كردن، خود داري از ظلمصداقت

 موجوديت در عصر ما را ندارد !!
قوط خست سالبته تصور اين انديشه زماني ممكن است كه انسان به جاهليت بدتر از جاهليت ن

 تفصيالت بيشتر در موضوع اخالق بعداً خواهد آمد . البته كند . 
5 نيز  شود ،ـ احكام تفصيلي ديگري كه به معامالت ، يعني به روابط بين افراد مربوط مي

اس ر اسقابليت و صالحيت بقاء و عام بودن براي تمام بشريت را دارد . زيرا تفصيالت آن ب
 ين احكامين احاجتهاي مستمر و دايمي انسان استوار بوده و قوانيني غير از آن را نميتوان جاگز
 . د يسازگردانيد و هيچ قانون ديگري مصلحت انسان را همانند اين احكام تفصيلي برآورده نم

 ـ از جملة اين احكام، تنظيم خانواده، چگونگي ازدواج، حق حضانت، ثبوت نسب ،
ده شي ترتيب نحو ميراث، طالق ، نفقه و غيره قوانين مربوط به خانواده ميباشد . تمام اين احكام به

يجاد اوان است كه براي تحقق خير و صالح مردم كافي و مناسب است كه احكام بهتر از آنرا نميت
 رد . ك

مثالً ، تنظيم امور نكاح در نهايت سادگي و خالي از هر نوع تكلفات شكلي و قيودات بي فائده 
ميباشد ، يعني در عقد نكاح كفايت ميكند كه از سوي مرد ايجاب )درخواست(صورت گيرد و 
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جانب مقابل آنرا در حضور شهود بپذيرد و ولي)سرپرست( دختر به آن رضايت دهد تا اين عقد 
فتمند از هرگونه فريبكاري و ابتذال محفوظ بماند . براي صحت نكاح شرطهايي مانند اينكه شرا

توسط شخص مخصوص و در مكان معيني صورت گيرد ، ويا به كيفيت خاص و به زبان معين 
 وبا صيغه ها و ترنم هاي معين و مخصوصي انجام يابد ، وضع نكرده است . 

ر از ت بهتعموميت آنرا تضمين ميكند وعقل انساني صور اين كيفيت بسيط وسادة نكاح بقاء و
 آنرا تصور كرده نميتواند  .

ي بر ن شخصتشريع قانوني بودن طالق نيز امريست كامالً طبيعي و معقول ، زيرا مجبور ساخت
 شده است راهماستمرار و بقاي رابطة زوجيت ، علي الرغم اينكه تمام انگيزه ها و اسباب جدايي ف

ا تاده شود ان دالً نادرست و غير منطقي ميباشد و معقول اينست كه اجازة جدا شدن برايش، امر كام
 هر يك براه خود رفته و بخت خود را در ازدواج با همسر ديگري بيازمايند .

يانت يكه دبه همين علت است كه دولتهاي غربي اخيراً طالق را جايز قرار داده اند در حال
 قي ميكند .نصراني اين عمل را جرم تل

وآن  .باشد الزم بياد آوريست كه درين مورد سؤالي مطرح ميگردد كه آنقدر موجه و وارد نمي
 اينكه ؛ چرا حق طالق براي مرد داده شده است و براي زن اين حق داده نشده است ؟

 ود شرطزن ميتواند حين عقد نكاح حق طالق را براي خدر جواب اين سؤال بايد گفت كه ؛ 
ايش . همچنان اگر ضرري از جانب شوهر بر اين شرط معتبر خواهد بودتحقيق شود بگذارد و

محكمه  ه بهميرسيد وتالفي و عالج آن تنها از طريق طالق ممكن بود ، زن ميتواند كه با مراجع
 خواستار طالق گردد .

 تنظيم ميراث و تعين حق هر وارث به صورت خيلي جالب و ممتازي صورت گرفته و در
وفي ، ا متبق هر كدام ، اعتبار هاي مختلفي در نظر گرفته شده است ، مانند نوع پيوند تعين ح

النه و عاد اندازة ضرورت و احتياج هر كدام از ورثه ، توزيع و تقسيم سرمايه و ثروت به صورت
 غيره . و اساسات آن به گونة است كه در هر زمان و مكان صالحيت تطبيق را دارد .

  كه حكمي مخصوص به معامالت مالي است ، يكي از احكام تفصيليـ تحريم سود ، 
ده و ن بوآشريعت است كه هيچگونه نسخ و تغيري را نميپذيرد . زيرا مفاسد سود از صفات ذاتي 

.  نميگردد جدا مربوط به زمان يا مكان خاص نميباشد . لذا اين مفاسد در هيچ زمان و مكاني از آن
ه حقوق باوز ل اخالقي و اقتصادي جامعه ، زمينه سازي براي ظلم و تجبدترين اضرار سود ، انحال

 ديگران ، از بين رفتن تعاون وهمكاري بين افراد جامعه ميباشد . 
زمانيكه اين امراض و مفاسد در جامعه ايجاد گرديد بايد به صوررت جذري و اساسي مورد 

د ، نه آنكه منابع و سرچشمه هاي فساد معالجه قرار گرفته و ريشه هاي منابع اصلي فساد قطع گرد
به حال خود باقي ماند تا جامعه را با فساد و كجرويها ملوث سازد ، بعد از آن احكامي متناسب با 
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 اين فساد و كجروي ها صادر گردد . 
8 د . ده انـ عقوبتهايي كه در شريعت اسالم در برابر شماري از جرايم ، مشخص و معين ش

 اب و قتلدن شراند از ارتداد ، زنا ، تهمت زدن ، سرقت ، قطاع الطريقي ، نوشياين جرايم عبارت 
 عمدي ميباشد . 

 ست كهااما تعين مجازات در برابر جرايم غير از اينها را به صالحيت قاضي محول كرده 
 ياد“ يريم تعزجراي”مطابق صالح ديد و شرايط ، جزاي موافق با آن تعين ميكند . اين جرايم بنام 

 ميخوانند .“ تعزير” شده و جزاي آنرا بنام 
سيلة عقوبتهاي تعين شده در شريعت اسالمي سراسر خير ، صالح و عدل بوده و بهترين و

. اندده نميتوز بويلتي از آن بينيابراي نگهداشت جامعه از مفاسد و شرور ميباشد و هيچ جامعة با فض
لح مصا مانعت كافي در برابر مجرم وحفظزيرا مجازات بر اساس عدالت كامل و ايجاد زجر و م

 فرد و جامعه بناء گرديده است . 
 عقوبت ارتداد بر دو اصل عمده بناء شده است . 

ارتداد  ردد واول : فرد مسلمان با داخل شدن در اسالم متعهد به التزام به احكام اسالم ميگ
 اخالل صريح اين التزام است .

 جامعه .دوم : دفع فساد و فتنه انگيزي در 
 احكام و ام بهبه اين شرح كه ؛ هر فردي كه اسالم را بحيث دين خود ميپذيرد ، در حقيقت التز

ر لي داصول آن و عدم خروج و انهدام آنرا تعهد ميكند . پس اگر عملي را مرتكب شد كه خل
 التزام او وارد ميساخت بايد جزاي اين اخالل را متقبل شود . 

ماني زو اعالن آن مفسدة بزرگي متوجة جامعه ميگردد بخصوص  در جهت ديگر ، در ارتداد
كرد عالن نمياً اكه عمداً ارتداد صورت گرفته و بر آن اصرار بورزد . زيرا اگر ارتداد خود را قصد

ريب و بهدف ايجاد شكوك و شبهات در عقايد مردم و براه انداختن اضطراب در جامعه و تخ
ا مل رعاس قيام ، بقاء وهدف خود قرار داده است ، اين كيان دولت اسالمي كه اسالم را اس

 مرتكب نميشد ، هيچ كسي به مرتد شدن او اگاهي نمي يافت . 
ت از حماي پس بايد عقوبت وجزاي باز دارندة در برابر اين فساد انگيزي در بين مردم و در

 دولتي كه اسالم را اساس تشكيل خود قرار داده است ، به اجراء درآيد . 
ناء بامعه قوبت زنا بر اساس رعايت اخالق فردي و جلوگيري از انحطاط فرد ، خانواده و جع

شيرازة  يختنگرديده است . تا آنها را از مصيبتهايي چون امراض ساري ، اختالط نسب ، از هم گس
 خانواده ها و كناره گيري از ازدواج مصون سازد . 
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ر ساد دفاخالق جامعه و ممانعت از سرايت  يكي از اصول و اهداف شريعت اسالم مراقبت از
رس و يچ تبين مردم ميباشد . و بدون شك هر جامعة فاضلي ازين گونه عقوبتها استقبال كرده ه

 ين ووحشتي از آن احساس نميكنند . زيرا در آن خير و مصلحت عمومي و زجر و تنبيه مجرم
 ردم بازي كنند . مفسديني را مشاهده ميكنند كه ميخواهند با عرض و آبروي م

ر بجاوز جزاي سرقت كه قطع دست ميباشد ، يگانه عالج قاطع و سودمندي است كه ميتواند ت
 اموال ديگران را ريشه كن كرده و اطمينان و امنيت را در جامعه گسترش دهد . 

اد ل ايجيقيناً قطع شدن دستي كه به خيانت عادت كرده است ، قيمت ناچيزي است كه در بد
ت كه در ي اساطمينان در جامعه پرداخته ميشود . زيرا قطع چنين دستي مانند بريدن عضو امنيت و

 يداند .مزمي اثر بيماري فاسد گرديده و داكتر معالج قطع آنرا بخاطر سالمت ساير اعضاي بدن ال
ت را تجربه ثابت ساخته است كه مجازات زندان در هيچ جايي نتوانسته است كه جلو سرق

ز اقدام را ا ال اقل از آن بكاهد . ولي بريدن دست عقوبتي است كه در گذشته مجرمينبگيرد و يا 
اب از ارتك ر رابه سرقت باز داشته و در شرايط امروزي نيز اين توانايي را دارد كه انسانهاي شري

 اين عمل باز دارد .
يچ هآن اما اين اعتراض كه اين مجازات مربوط شرايط گذشته و قديم است ، در صالحيت 

بلكه  .اشد قدح و جرحي وارد نميسازد . زيرا هر امر قديمي ناسالم و هر امر جديدي صالح نميب
ز انه  صالحيت هر حكمي از ذات آن و اندازة منفعتي معلوم ميشود كه تقديم جامعه مينمايد

 قديمي بودن و جديد بودن آن . 
ي ميباشد . البته اجرا جزاي قتل عمدي در شريعت اسالمي قصاص يعني قتل شخص قاتل

واست خبول قصاص حق اولياي مقتول بوده و آنها حق مطالبة آنرا دارند و محكمه نميتواند از ق
 آنها امتناع كند .

اما در  نند .كآنها ميتوانند كه قاتل را عفو كنند و يا با قبول ديت و عوض مالي با او صلح 
 ند .كرا به جزاي تعزيري ديگري محكوم حالت عفو و يا مصالحه ، محكمه ميتواند كه قاتل 

 نتقامتعين جزاي قتل عمدي نظام كاملي است كه هم جانب طبيعت بشري انسان در گرفتن ا
عه رعايت شده است و با قصاص عادالنة قاتل اين خواست برآورده ميشود و هم مصلحت جام

 در آن مضمر ميباشد . 
غير ابل تر مفاهيم و اوصاف ثابت و غير قپس تمام عقوبتهاي تعين شده در شريعت اسالمي ب

 اطمينان ونيت استوار ميباشد و صالحيت تطبيق در هر جامعة با فضيلتي را دارد كه ميخواهد در ام
 زندگي كنند . 
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 عين تآنرا  ـ عقوبتهاي تغزيري كه در برابر جرايمي عملي ميگردد كه شريعت اسالمي جزاي
 رم ودر نظر داشت ضرر هاي اجتماعي جرم ، سوابق مج نكرده است ، درين عقوبتها قاضي با

ر دسبي ظروف و شرايطي كه او را بسوي جرم كشانده است و غيره اموري ازينگونه ، جزاي منا
 تعين ميكند . “ و جزاء سيئة سيئة مثلها” روشنايي قاعدة 

اليمت و ين ماو  مشاهده ميكنيم كه نظام تعزير از مرونت و صالحيت فوق العادة برخوردار ميباشد
 حالت مرونت امكان اينرا براي قاضي ميدهد كه در حاالت مختلف و با در نظر داشت موقعيت و

 . يباشدمجرم ، جزاي مناسب تعين كند . بنابرآن صالحيت تطبيق را در هر زمان و مكان دارا م
 

 دلیل سوم : مصادر احكام شرعي :
 ميگردد ، دو نوع است :ـ مصادري كه احكام شرعي از آن استنباط  100

 اول : مصادري اصلي كه عبارت از قرآن كريم و سنت نبوي ميباشد . 
ن ات چودوم : مصادري كه در تبعيت بر مصادر اصلي ميباشد مانند اجماع و انواع اجتهاد

 قياس ، استحسان ، مصالح مرسله و غيره ...
.  اء و عموميت ميبخشداين مصادر در مجموع ، شريعت اسالمي را استعداد و قدرت بق

ص نبحديكه هر امر جديدي كه در حيات انساني رونما گردد در شريعت اسالمي حكم آن با 
 صريح و يا بوسيلة اجتهاد مطابق قواعد وضع شده معلوم ميشود . 

و  گرفتهلذا شريعت اسالمي در برابر حوادث و پديده هاي جديد هيچگاهي در تنگنا قرار ن
 حاجتهاي مردم را با مشكل روبرو نميسازد  زمينه تحقق مصالح و

 مي همةـ از ادله و براهين فوق الذكر به وضاحت تمام معلوم ميشود كه شريعت اسال 101
مكان  ومان مقومات و بنيادهاي عموميت زماني ومكاني را دارا ميباشد و صالحيت تطبيق در هر ز

 ر نوع انساني ميباشد . و در هر شرايط را دارد و اين بزرگترين فضل پروردگار ب
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 : بحث چهارم
 
 

 ويژگي چهارم
 

 جزاء در اسالم قانون
 

10  ر ر آخدـ احكام اسالمي در عين حال كه ارشاد و هدايت است ، فراميني نيز است كه
تزام ينكه؛ اليح اكار، مخاطبين آن مورد محاسبه قرار گرفته و ثواب و عقاب را به دنبال دارد . توض

كشي و سر الهي ثواب و پاداشي دارد كه نصيب انسانهاي مطيع احكام الهي ميباشندبه ارشادات 
ركش و اي سازين احكام و عدم التزام به دساتير ديني مجازاتي را در قبال دارد كه به انسانه

 . باشدعصيانگر داده ميشود . البته اين ثواب و عقاب به تناسب اعمال انسانها متفاوت مي
 وشادات ارشادات و نصيحتهاي خالي از ثواب و عقاب نميباشد . بلكه اراحكام اسالمي ،  

ه آن زم برهنمايي هايي است كه در آخر كار ثواب نيكي را در پي دارد كه نصيب انسانهاي ملت
واب و ين ثميگردد و جزاهايي را درنهايت خود دارد كه به متخلفان و سركشان ميرسد . البته ا

 مختلف قرار دارد .عقاب به درجات متفاوت و 
اما بخاطر  ،اصل در مجازاتها و عقوبتهاي اسالم اينست كه در آخرت داده ميشود نه در دنيا 
قوق حمين ايجاد فضاي مطمئن زندگي ، استقرار جامعه ، تنظيم روابط افراد به نحو درست ، تض
زاي جعالوة مردم و ساير مفاهيمي كه جامعة انساني به آن ضرورت دارد ، الزم است كه بر 

اد عه ، افرجامزاه شود و دولت اسالمي به نيابت اخروي ، عقوبتهاي دنيوي نيز در برابر مجرمين داد
 را مورد مجازات قرار دهد .  عيمتخلف از قانون شر

يعني  ردد .دامنة جزاء در اسالم به وسعت و شمول شريعت اسالمي به تمام امور حيات بر ميگ
ق مالت تعلمعا ر گرفته شده است به امور اعتقادي ، اخالقي ، عبادتي وپاداشي كه در اسالم در نظ

يكند فت مميگيرد . و هر متخلف از مقتضيات موارد فوق الذكر جزاي مناسب آنرا در آخرت دريا
 و قبل از آن با جزاهايي در دنيا نيز مواجه ميگردد . 

اينكه بعد از ارتكاب گناه و  البته رسيدن جزاء در دنيا مانع مجازات اخروي نميگردد . مگر
معصيت ، خالصانه توبه كند و توبة خالصانه بر پايه هاي پشيماني از عمل انجام شده و عزم قوي 
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بر عدم بازگشت به آن استوار ميباشد و اگر معصيت متعلق به حقوق ديگران بود ، بازگرداندن حق 
 تلف شده و طلب پوزش از صاحب حق نيز ضروري ميباشد . 

بر ر براديت جزاي اخروي و ترس از معاقبة الهي ، مسلمان را به سوي تسليمي مطلق دموجو
ز اله هايي ا حيشريعت و انقياد اختياري در آشكار و نهان ميكشاند . حتي اگر بتواند كه خود را ب

افته ات يمجازات دنيا برهاند ، جزاي اخروي حتماً در انتظارش ميباشد و به هيچ صورت آن نج
 رده و بهكوبه ند . لذا اگر فرد مسلمان در حالت غفلت ايماني مرتكب معصيتي شد ، فوراً تنميتوا

 سول اهلل نزد ر اختيار خود حاضر ميشود تا حد الزم بر وي جاري گردد . چنانچه ماعز اسلمي 
  .اند آمده و به معصيت خود اعتراف كرد و از ايشان خواست تا حد شرعي را بروي نافذ گرد

ا تحت د و يين ترتيب نفوس مسلمانان از مخالفت با قانون اسالمي متنفر و منزجر ميگردبه ا
زات ترس مجا ا ازانگيزة احترام به اسالم و حياء از اهلل متعال از ارتكاب گناه اجتناب ميكند و ي

 اخروي كه حتماً به افراد متخلف ميرسد ، از ارتكاب معصيت دوري اختيار ميكند . 
                  

     /آل عمران(0) 

ست از اروزيكه مي يابد هر كسي آنچه كرده است از نيكي حاضر كرده شده و آنچه كرده ” 
 “ بودي ميان وي و ميان آن بدي مسافة دور   بدي آرزو ميكند كه كه كاش

                 

 (8ـالزلزال/)                                                                                                                   

ذرة  ه اندازةبه است پس كسيكه انجام دهد به اندازة ذرة كار خير آنر ميبيند ، و آنكه انجام داد” 
 “كار بد آنرا نيز ميبيند

 و اين بينش و تصور بزرگترين عامل باز دارنده از گناه و معصيت ميباشد .
 

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

79  

 
 :بحث پنجم  
 
 

 پنجم ويژگي
 
 

 ارزشگرايي و واقعبیني
 : زمینۀ سخن 

10 لند بسوي  ـ از مواصفات برجستة اسالم اينست كه با طرح ارزشهاي متعالي انسان را به
است .  سالماترين مدارج انساني رهنمايي ميكند . اين قضيه بيانگر ارزش گرايي و ارزشمندي در 

 نبةجه ولي در عين حال از طبيعت و واقعيت نفس انساني غفلت نميكند و اين قضيه مربوط ب
ث خود ا بحواقعيت گرايي در اسالم ميباشد . براي توضيح بيشتر اين ويژگي اسالم، الزم است ت

 را ضمن دو مطلب متذكره ادامه دهيم .
 :مثالیت و ارزشگرايي در اسالم 

ر رايش مقدبتعال مـ گفتيم ؛ اسالم ميخواهد كه انسان را به بلند ترين مدارج كمال كه اهلل  104
و  قاصدبرساند و اين در صورتي ممكن است كه تمام افعال ، كردار ، پندار ، م كرده است ،

ت و در ه اسخواسته هايش را بر وفق مناهج و برنامه هايي عيار سازد كه اسالم به ارمغان آورد
به تأسي  ما را به صورت كامل تحقق يافته است . از همين جاست كه اهلل  شخصيت رسول اهلل 

 يشان امر نموده و ميفرمايد :و اقتداء به ا
                 
   /األحزاب(1) 

ارد داميد  هر آئينه است براي شما در زندگاني رسول اهلل اسوة و نمونة نيك براي كسيكه” 
 “ )ثواب( اهلل و روز آخرت را و ياد ميكند اهلل را بسيار زياد 

 پايه هاي اساسي اين ارزشگرايي ، اعتدال و شمول ديني ميباشد . 
 :اول ـ اعتدال و ميانه روي 

ق هر ـ مقصد ما از اعتدال عدم تفريط و افراط در قضاياي مختلف حيات و اعطاي ح 105
 امر مطابق استحقاق آن ميباشد
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 ()الفرقان/

گي ف و تنآنهاييكه چون خرج ميكنند اسراف نميكنند و تنگي نميكنند و باشند ميان اسرا” 
 “ معتدل 
   8              

 (األسراء/)                                                                                                                    

مام تمسكي مكن( و مگشاي آنرا و مكن دست خود را بسته به گردن خود )يعني بخل و م” 
 “ گشادن )اسراف مكن( كه بنشيني مالمت كرده شده و درمانده 

10 خاطرـ اعتدال در هر امري حتي در عبادات نيز امر مطلوب است و مسلمان نبايد ب 
 عبادت خود را به هالكت اندازد و يا به جسم خود ضرر و اذيت برساند .

 .  روايت كرده است اين موضوع بخوبي شرح شده است از انس در حيثي كه امام بخاري 
ثاُة راهإٍط ِإَلا ب ُيُوِت أازإوااِج الناِبِي صالاىاَّللاُ »  ِبِي صالاى اَّللاُ عالايإِه واسالاما ف الاماا سإأالُونا عانإ ِعبااداِة النا واسالاما يا  لايإهِ عا  جااءا ثاَلا

ُ عا  صالا ِبيِ ف اقاالُوا واأايإنا َناإُن ِمنإ النا  أُخإرِبُوا كاأان اُهمإ ت اقاالُّوهاا حاُدُهمإ أا لاهُ ماا ت اقاداما ِمنإ ذانإبِِه واماا َتااخارا قاالا  لايإِه واسالاما قادإ غُِفرا ى اَّللا
عإتازُِل النِيسااءا فاَلا أات ازاواُج أاباًدا فاجااءا واقاالا آخاُر أاَنا أا  فإِطرُ هإرا واَلا أُ  الدا ُصومُ أاماا أاَنا فاِإِنيِ ُأصالِيي اللايإلا أاباًدا واقاالا آخاُر أاَنا أا 
ُ عالايإِه واسالاما إِلايإِهمإ ف اقاالا أا  اخإشااُكمإ َّلِلِا واأات إقااُكمإ لاهُ لاكِ  كاذاا واكاذاا أاماا وااَّللاِ ِذينا قُ لإتُمإ مإ الا ن إتُ راُسوُل اَّللِا صالاى اَّللا ّنِي أاُصوُم  ِإِنيِ ألا

 « ّنِي مِ ِِت ف الايإسا  ُسنا عانإ  واأُفإِطُر واُأصالِيي واأارإقُُد واأات ازاواُج النِيسااءا فامانإ راِغبا 
دند . چون آمده و از عبادت ايشان سؤال كر سه تن از اصحاب به خانة همسران رسول اهلل ” 

 هلل جا و رسول انسته و گفتند ؛ ما كخبر داده شدند ، آنرا براي خود كم دا از عبادت رسول اهلل 
را  ة شبكجا ! او كه گناهان قبلي و بعدي او مغفرت شده است ! يكي از ايشان گفت پس من هم

ميكنم . نطار تا آخر عمر نماز ميخوانم . ديگري گفت من تمام عمر را روزه ميگيرم و هيچ وقت اف
 نميكنم !  سومي گفت من از زنان گوشه نشيني كرده و هرگز ازدواج

 نزد ايشان آمده و گفت : اين شما بوديد كه چنين و چنان گفتيد ؟! رسول اهلل 
ولكن من  ستم ،اما سوگند به اهلل كه من با خشيت ترين شما در برابر اهلل و متقي ترين شما ه

 جن ازدوازنا گاهي روزه ميگيرم و گاهي افطار ميكنم ، گاهي نماز ميخوانم و گاهي ميخوابم ، با
 “ميكنم . پس كسيكه از سنت من روگردان شود او از جملة امت من نيست 

10  ـ تعذيب جسم و انجام كارهايي باالتر از توان و تحمل آن از مناهج و وسايل مقرره در
اسالم جهت رسيدن به كمال روحاني نميباشد . زيرا اينگونه اعمال نه از مقتضيات و لوازم اين 

سم از مقاصد و اهداف و وسايل آن است . و اگر كسي به اين فكر كمال است و نه تعذيب ج
باشد كه با تعذيب جسم و به اصطالح كشتن نفس خود را به كمال روحاني ميرساند ، گرفتار يك 
وهم بي مفهومي شده است . زيرا دست يافتن به ارزشهاي اسالمي و رسيدن به كمال مطلوب از 
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هاي معتدل ممكن و ميسر است . اما خروج از حالت طريق پيش گرفتن حركت آرام و شيوه 
اعتدال و افراط سبب ضعف و ناتواني جسمي گرديده و انسان را از عالوه از نوافل حتي از اداي 
فرايض مانع ميگردد . پس كسيكه ازين راه معتدل و ميانه به انحراف رفت بايد دوباره به آن 

 : بازگردانده شود . در حديث شريف مخوانيم كه 
ُ عالايإهِ »  لا عانإُه ف اقاالُوا أابُو ِإسإراائِيلا ناذارا ُهوا بِراُجٍل قاائٍِم فاساأا  ُطُب ِإذااياإ لاما  واسا عانإ ابإِن عابااٍس قاالا ب اي إناا الناِبُّ صالاى اَّللا

ُ عالايإِه واسالا لناِبُّ صالا اقاالا ما ف ا أانإ ي اُقوما واَلا ي اقإُعدا واَلا ياسإتاِظلا واَلا ي اتاكالاما واياُصو  لإيُِتما ما ُمرإُه ف الإي اتاكالامإ والإياسإتاِظلا والإي اقإُعدإ وا ى اَّللا
 )صحيح البخاري ، كتاب األميان و النذر(« صاوإماهُ 
فت ، مردي خطبه ميگ از ابن عباس رضي اهلل عنهما روايت است كه ؛ در حاليكه رسول اهلل ” 

رده كد و نذر دار ده است . چون در مورد او پرسان كرد گفتند : او ابو اسرائيل نامرا ديد كه ايستا
رد ! بگي است هميشه ايستاده باشد و ننشيند و به سايه نرود ، هيچ سخن نگويد و هميشه روزه

ا تكميل وز خود رفرمود : او را امر كنيد كه سخن يگويد و به سايه بنشيند و روزه امر رسول اهلل 
 “كند 

ست د ، امريه بروروزه گرفتن امر مطلوب است اما ايستادن زيرا آفتاب در حاليكه ميتواند به ساي
دة فائ غير مطلوب و بي معنا . همچنان خاموش نشستن تمام روز كار بيهودة بيش نيست و هيچ

 براي انسان ندارد . 
ن ابود ساخترمز مسئله درين است كه جسد به مثابة مركب روح است و تضعيف مركب و ن

به  آن عمل حكيمانة نميباشد . جسم محل استقرار و سكونت روح است و تخريب آن هيچگاهي
وشي شم پمصلحت روح نبوده و با كمال مطلوب در اسالم هيچ رابطة ندارد و نبايد از حق آن چ

ش رياتضرو صورت گيرد . بلكه بايد مانند روح به آن رسيدگي شده و استراحت الزم را دريابد و
 روايت كرده آمده است كه :  مرفوع شود . در حديثي كه بخاري از انس 

ُ عالايإِه واسالاما فاِإذاا حابإٌل »  ا دُ ِماإ داخالا الناِبُّ صالاى اَّللا ِ ف اقاالا ماا هاذاا احلإا  الساارِي ا وٌد ب اْيإ بإُل قاالُوا هاذاا حابإٌل لِزاي إنابا فاِإذاا ت اْيإ
ُ عالايإِه واسالا ف ات اراتإ ت اعالاقا   « ا ف ات ارا ف الإي اقإُعدإ  أاحادُُكمإ ناشااطاهُ فاِإذا وهُ لُِيصاليِ  ُحلُّ ما َلا تإ ف اقاالا الناِبُّ صالاى اَّللا

ه شده به مسجد داخل شد ، ديد كه ريسماني بين دو ستون مسجد كشيد روزي رسول اهلل ” 
از را زينب بسته است كه چون در نماست . پس گفت : اين ريسمان براي چيست ؟ گفتند آن

: ريسمان  فرمود برايش سستي و خستگي پيش آيد خود را به اين ريسمان مي آويزد ! رسول اهلل 
 “دنشينماز بخواند و چون خسته شد برا باز كنيد ، هر يك شما بايد تا نشاط و قوت دارد ن

 در وصيتي كه به عثمان بن معظون كرد چنين فرمود : 
 َّيا راُسولا نإ ُسناِِت قاالا َلا وااَّللاِ أاراِغبإتا عا  ثإماانُ وٍن فاجااءاهُ ف اقاالا َّيا عُ ب اعاثا ِإَلا عُثإماانا بإِن ماظإعُ  ائِشاةا أانا الناِبا عانإ عا » 

ُم واُأصالِيي وا  َّللاا َّيا عُثإمااُن فاِإنا أِلاهإِلكا عالايإكا حاقًّا النِيسااءا فااتاِق ا نإِكحُ أُفإِطُر واأا وُم وا أاصُ اَّللِا والاِكنإ ُسن اتاكا أاطإُلُب قاالا فاِإِنيِ أاَنا
 ب الصَلة()سنن اِب داود ، كتا« واَناإ  ِطرإ واصاليِ  واأافإ ُصمإ واِإنا ِلضايإِفكا عالايإكا حاقًّا واِإنا لِن افإِسكا عالايإكا حاقًّا فا 
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ن معظون كسي را دنبال عثمان ب ل اهلل از عايشه رضي اهلل عنها روايت است كه ؛ رسو”  
 ان شده ئي؟!گفت : يا عثمان ! آيا از سنت من رويگرد فرستاد ، چون او حاضر شد ، رسول اهلل 

 عثمان گفت : نه ، سوگند به اهلل كه سنت ترا ميخواهم !
 ي افطارفرمود : من نماز ميخوانم و خواب ميشوم ، گاهي روزه ميگيرم و گاه رسول اهلل 

تو  همانت بررد مميكنم و با زنان نكاح ميكنم . پس از اهلل بترس اي عثمان زيرا اهلت بر تو حق دا
 “اببخو وتو حق دارد ، پس گاهي روزه بگير و گاهي افطار كن و نماز بخوان حق دارد نفست بر

10 لوب ـ محروم ساختن نفس از چيزهاي پاكيزه و حالل از راههاي رسيدن به كمال مط
 بنابرين اگر .سالم نميباشد . بلكه منهج معتدل را براي رسيدن به كمال مطلوب الزم ميداند در ا

و  ده نمايدستفاابراي انسان ازين گونه اشياي پاكيزه و از طريق حالل ميسر گردد ، ميتواند از آن 
و عيبي  نقص استفادة جايز از نعمتهاي اهلل مهربان در ارزشگرايي و مثاليت مطرح در اسالم هيچ

  وارد نميكند. و اگر از طريق حالل به آن دست نيافت ، نبايد مأيوس و غمگين شود .
 در حيات شان بر همين منهج و طريقه عمل ميكردند .  رسول اهلل 

                   

                /ـ  88)المائده

8) 

گذريد ، مز حد اي مؤمنان حرام مكنيد چيز هاي پاكيزة را كه اهلل به شما حالل ساخته است و ا
 ما را اهللست شهلل دوست نميدارد تجاوز كنندگان از حد راو بخوريد از آنچه روزي داده ايقيناً ا

 “ حالل و پاكيزه و بترسيد از اهلل كه شما بوي ايمان داريد . 
زه و پاكي پس امر مطلوب براي رسيدن به مدارج كمال ، تقوي است نه حرام قرار دادن اشياي

 رورياتش .حالل و محروم ساختن جسم و نفس از ض
 ـ با در نظر داشت اين قاعدة كلي ، مستحب و حتي گاهگاهي واجب است كه نفس 108

ورتي صدر  خود را با زندگي سخت و خشن عادت داده و قناعت به چيزهاي كم را بياموزد . البته
ي كه اينكار بخاطر هدف مشروع و مقصد نيك و سبب معقول صورت گيرد . چنانچه اگر شخص

ز ااجتناب  خاطربه و رهبر قرار دارد ، و ميخواهد در برابر ديگران ايثار كند ، و يا در مقام قدو
 شبهات خود را به مشكل و سختيها مواجه ميسازد. 

شياي اروايات و داستانهايي كه از سلف صالح در مورد اختيار زندگي خشن و اجتناب از 
  يم .و كليه درك و تحليل كن پاكيزه از ايشان نقل شده است ، بايد بر اساس همين قاعده

 :دوم ـ شمول 

10  ـ مثاليت در اسالم متصف به شمول و همه گير بودن است . به اين معنا كه اسالم از فرد
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مسلمان ميخواهد كه خود را به كمال مطلوب برساند با اين شرط كه توازن و تناسق در تمام 
ك و يا چند جانب زندگي به مدارج كمال شئون زندگي را مراعات نمايد . و اجازه ندهد كه در ي

برسد ولي در بعضي جوانب حتي از مستواي الزم و ضروري پائين تر باشد . درست مانند كسيكه 
 دستهايش را قوي ميسازد ، ولي ساير اعضاي خود را ضعيف و الغر ميگذارد .

رك كرده دل آن مثالي و نمونه بودن و ارزشگرايي اسالم را به گونة كام اصحاب رسول اهلل 
ي رك كارهابب تبودند . لذا هيچ عبادتي آنها را از اداي ساير عبادات باز نداشته و هيچ عادتي س

نها خود ، آ ضروري ديگر نميشد بلكه در تمام احوال و عبادات به در مقامات بلندي رسيده بودند
ه بادات را برا به عبادت مخصوص و در مكان مشخصي محدود نساخته بودند ، بلكه تمام ع

، در  ندندصورت متناسب انجام ميدادند . آنها در وقت نماز به مسجد روي آورده و نماز ميخوا
ند ، در داختحلقات علم بحيث عالم و متعلم مينشستند ، در ميدان جهاد به مقاتله ومقابله ميپر

   ... غيرهسختيها و مصايب بردبار و يار و ياور هم بودند و هكذا در تمام امور عبادي و 
 اسالم : واقعیت گرايي

ين در تع ـ اسالم از شناخت طبيعت انسانها وتفاوت استعداد هاي آنها غافل نمانده و 110
ين شنايي همر رومستوايي كه بايد مسلمانان خود را برسانند اين تفاوتها را در نظر گرفته است . د

اي ن بره است كه پائين تر از آواقعبيني است كه حد ادني و كمترين مستوايي را مشخص ساخت
ي هيچ كسي مجاز نميباشد . زيرا رسيدن به اين مستوا براي تكوين شخصيت مسلمان ضرور

ن آسيدن به ركه  ميباشد تا او را در زمرة مسلمانان داخل سازد . اين مستوا به گونة تعين شده است
 براي كسيكه كمترين استعداد را دارد نيز ممكن و عملي ميباشد .

م وبنا اين مستوا از مجموعة مفاهيمي تشكيل ميگردد كه انجام آن بر هر فردي واجب است
ن الزمي سلمامفرايض ياد ميشود . همچنان مفاهيمي در آن وجود دارد كه اجتناب از آن بر هر فرد 

ست ده ااست و بنام محرمات ياد شده است . اين فرايض و محرمات مطابق توان افرادي تعين ش
ي ين هر كسنابرين استعدادرا در انجام كارهاي خير و اجتناب از بدي را دارا ميباشند . بكه كمتر

  ميتواند به مقتضاي آن عمل نمايد  هيچ عذري در تخلف از آن قابل پذيرش نميباشد .
مي ت اسالدر كنار اين مستواي الزمي كه رسيدن به آن بر هر فرد مسلمان واجب است ، شريع

رغيب و ت با افق وسيعتري را وضع نموده و مردم را به رسيدن به آن تشويق مستواي بلند تر و
ختن آن ي ساكرده است بدون اينكه آنها را مجبور و مكلف به رسيدن به آن بنمايد . زيرا الزام

به  سبب حرج و مشقت بر مردم گرديده و مشقت در اسالم مرفوع بوده مخالف ديدگاه اسالم
 ميفرمايد : ميباشد . اهلل واقعيت 

          /الحج(8) 
 . “ و نگردانيده است بر شما در دين هيچ مشقتي ” 
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         /البقره(18) 

 “ مكلف نميسازد اهلل هيچ نفسي را مگر به اندازة توانش ” 
يب ن ترغامل يكتعداد مندوبات است كه شريعت اسالمي به انجام دادن آاين مستواي عالي ش

 كرده است و تعدادي از مكروهات است كه مسلمان را به ترك آن تشويق نموده است . 
ا بر د آنراين دو مستواي ادني و اعلي در تمام احكام اسالمي وجود دارد . واينك چند مور

 سبيل مثال ذكر ميكنيم . 
ن رايض آ: تعدادي از آن فرايض است و شماري از آن سنن و مستحبات اند . فـ در نماز  1

اشد ميب در زمرة مفاهيم مستواي پائين و نوافل و مستحبات آن در شمار مفاهيم مستواي اعلي
 در مورد آنها ميفرمايد :  ورسول اهلل 

عإتُ  عانإ أُمِي حابِيباةا زاوإِج الناِبِي »  ِتاإ عاشإراةا لا ي اوإٍم ثِن إ عابإٍد ُمسإِلٍم يُصالِيي َّلِلِا كُ  ي اُقوُل ماا ِمنإ ُسولا اَّللِا  را أان اهاا قاالاتإ ْسِا
ُ لاهُ ب اي إتًا   لم ، صَلة املسافرين و قصرها()صحيح مس« ِة ْلإانا  اِف راكإعاةً تاطاوًُّعا غاي إرا فارِيضاٍة ِإَلا ب اَنا اَّللا

رمودند : فشنيدم كه  روايت است كه گفت : از رسول اهلل  از ام حبيبه زوجة رسول اهلل ” 
ز فرايض ير اهيچ بندة مسلماني نيست كه بخاطر اهلل در يك شبانه روز دوازده ركعت نماز تطوع غ

 “برايش خانة در جنت بناء ميكند  ميخواند مگر اينكه اهلل 
 ده شني گنجانيده ـ در روزه : فرض آن روزة ماه رمضان است و اين مفهوم در حد اد

ز انبه است و روزة شش روز ماه شوال ، ايام بيض از هر ماه ، روزه روزهاي دوشنبه و پنجش
 اعمال حد اعلي ميباشند .

  ستوايمـ در حج ، فرض آن يكبار در تمام عمر است و اضافه تر ازآن تطوع است كه در 
 اعلي قرار دارد. 

 يفرمايد : مت در حد ادني شامل است و در مورد آن : فريضه زكا ـ در انفاق در راه اهلل  4
      /البقره(4) 
 “ نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد ” 

 و در مورد صدقة نفلي كه مربوط حد اعلي است ميفرمايد : 
                 

        /البقره() 

ر نيد مگآنچه انفاق ميكنيد از مال پس )ثواب و منفعت آن(براي خود تان است و خرج مك” 
 شما ظلم وشما د از مال ، ثواب آن پوره رسانيده ميشود ببراي طلب رضاي اهلل ، و اگر خرج ميكني

“كرده نخواهيد شد 
 ـ اسالم در مقابل قتل عمدي قصاص را مقرر نموده است  5
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          /البقره(18) 
“ما قصاص در كشته شدگان اي مؤمنان فرض گردانيده شده است بر ش” 

متوجة  المتيپس اولياي مقتول حق مطالبة آنرا دارند و اين حق مشروع شان بوده و هيچ نوع م
از  ايشان نميباشد . ولي در عين زمان به سوي عفو وگذشت تشويق و ترغيب نموده است كه

 مفاهيم مستواي اعلي ميباشد و در ادامة همان آيت ميفرمايد : 
               

افق پس كسيكه عفو كرده شد او را از طرف برادرش ، )پس( حكم او طلب كردن است مو” 
“دستور )نيك( و اداء كردن است بوي از طرف قاتل به نيكويي 

 ت .اوزات و حق تلفيها جزاي بالمثل را مقرر كرده اسـ به صورت عموم در تمام تج 
 ولي صبر و عفو را افضل خوانده است كه از جملة مفاهيم مستواي بلند ميباشند . 

          9   9    

 (1النحل/)                                                                                                               

د آن بر كنياگر عقوبت ميكرديد ، پس بمانند آنچه با شما شده است عقوبت كنيد ، و اگر ص” 
“ بهتر است براي صابران 

  رض را توصيه ميكند كه در معامالت و طلب قـ در معامالت خريد و فروش ، مسلمان
 .  ارندخود نرمي و مالطفت را مراعات نمايد و اين مفاهيم در مستواي بلند اسالمي قرار د

ُ عان إُهماا أانا راسُ »   راُجًَل ْساإًحا ِإذاا اباعا واِإذاا ِحما اَّللاُ عالايإِه واسالاما قاالا را  لاى اَّللاُ صا َّللِا اولا عانإ جاابِِر بإِن عابإِد اَّللِا راِضيا اَّللا
 )صحيح البخاري ، كتاب البيوع (« اشإت اراى واِإذاا اق إتاضاى 

را كه چون  رحم كند مرد نرمخويي فرمودند : اهلل  روايت است كه رسول اهلل  از جابر ” 
 “ميفروشد و يا ميخرد و يا قرض خود را طلب ميكند ، در تمام معامالتش نرمي ميكند 

المي ـ امر بالمعروف و نهي از منكر فرض كفايي بوده و موجوديت آن در بين امت اس 8
ي اكم ظالمحابر الزم و ضروري ميباشد . ولي ترك آن با دست و زبان و اكتفاء به انكار قلبي در بر

لي وت . كه استعداد شنيدن نصيحت را نداشته و هر نصيحت گري را به قتل ميرساند ، جايز اس
و اين  دد .انان را ترغيب كرده است كه اين فريضه را بجا آرند اگرچه منجر به قتل او گرمسلم

 حالت در جملة مفاهيم مستواي اعلي ميباشد . 
جل قال د املطلب ، ور ة بن عبْحز  عن جابر رضي هللا عنه ، عن النب صلى هللا عليه وسلم قال : سيد الشهداء»

 (14ص  / 11)املستدرك على الصحيحْي للحاكم   ج « إَل إمام جائر فأمره وهناه فقتله 
بدالمطلب عفرمودند : سيد و سردار شهداء حمزه بن  روايت است كه رسول اهلل  از جابر ” 

يگويد( مايش و مردي است كه در برابر سلطان ظالم برميخيزد و او را امر و نهي )كلمة حق را بر
 “پس آن پادشاه او را به قتل ميرساند
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ايز جن مورد اين اعتراض وارد نميباشد كه ؛ خود را بدست خود در هالكت انداختن دري
 نيست و اين عمل در حقيقت خود را هالك ساختن است .
مر به اسبب كرامت و عزت است و  زيرا در جواب ميگوييم كه ؛ شهادت طلبي در راه اهلل 

 ت حقد مشروع بوده سبب تقويمعروف و نهي از منكر بوسيلة دست و زبان يكي از انواع جها
 پرستان و شكست باطل پرستان و توقف ستمگران ميگردد . 

 اشد ني ميبـ گفتن كلمة باطل ، حرام و ترك آن واجب است و ترك آن از مفاهيم مستواي اد
 . بيهوده گويي و پرگويي بيفائده امر مكروه است .

ًَث قِيلا واقاا»   «ةا السُّؤاالِ كاث إرا وا اِل لا واِإضااعاةا الإما ِإنا اَّللاا كارِها لاُكمإ ثاَلا
 (زكاة ، عن املغرية بن شعبه )صحيح البخاري ، كتاب ال                                              

 “لكثرت سؤا وقال ، ضايع كردن مال ، قيل و ز را برايتان مكروه گردانيده استسه چي اهلل ” 
ين ت و اگفتن سخنان بيفايده مكروه بوده و ترك آن افضل اس پس پرگويي ، بيهوده گويي و

 امر از مفاهيم مستواي اعلي ميباشد .
بان ا بر زرـ اكراه و تهديد به قتل براي شخص مورد تهديد مجاز ميگرداند كه كلمة كفر  10

 .  بياورد بشرطي كه قلبش مطمئن باشد . اين رخصت در اسالم از جملة مستواي ادني است
         /النحل(10) 

 “  بور شده ]اما[ دلش مطمئن به ايمان استجمگر كسى كه به كفر م” 
ن امر و اي ولي مستحب اينست كه از گفتن كلمة كفر پرهيز كند اگر چه منجر به قتل او گردد

 از مستواي بلند در شريعت ميباشد.
ر در ام يني اسالم در همين حد )تعين حد ادني و اعلي ( خالصه نميشود بلكهـ واقعب 111

ار از دشو ديگري بيشتر از آن ظاهر ميگردد . و آن ايجاد مخارج براي مسلمان در شرايط سخت و
ب ر او واجبادي تنگناها ميباشد . در چنين حاالتي او را ملزم به اموري نميگرداند كه در اوقات ع

يز نگرداند( )ضرورتها اشياي ممنوع را مباح مي“ الضرورات تبيح المحضورات” فقهي بود و قاعدة 
وان ري تبر همين اصل استوار است . زيرا نفس انساني شايد در ظروف نامساعد و حاالت اضطرا

ا ردد . لذگاقع واستمرار به خواسته هاي شريعت را نداشته باشد . و در اثر اين ناتواني در معصيت 
 ه اعطاي رخصتهايي به غرض تخفيف اين مشكل پرداخته است . اسالم ب

و  يگرددمثالً خوردن گوشت حيوان خود مرده در حاالتي كه گرسنگي شديد بر انسان طاري م
ان خطر تلف شدن نفس در آن متصور است مباح گرديده است . همچنان روزة ماه مبارك رمض

لت ر حادا افطار كند . همچنان جواز نماز كه فرض است براي مريض و مسافر مجاز است كه آنر
 نشسته براي مريض در صورتي كه توان ايستادن را نداشته باشد و ....
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 : فصل چهارم
 
 
 

 نظامهاي اسالم
 : زمینۀ سخن 

11  ا رسان وانب زندگي انگفتيم كه يكي از ويژگيهاي اسالم اينست كه تمام نواحي و جـ
 .ميباشد شان و روبط مردم فيمابين ، احكام متعلق به اخالق فرديازمظاهر اين شمول .شامل ميباشد

ي را خالقامجموعة ازين احكام ، نظام خاصي را تشكيل ميدهد . مانند احكام اخالقي ، كه نظام 
 حكام . ير اتشكيل ميدهد ، احكام مربوط به خانواده ، نظام خانواده را تشكيل ميدهد و هكذا سا

آنرا  بارز امهاي اسالم را با كمي تفصيل بيان نموده و نشانه هايما درين فصل مهمترين نظ
 الم بودهد اسمطابق ضرورت دعوتگران اسالم آشكار ميسازيم . البته اين تفصيل و بيان ما در حدو

آنرا  خود و نه چيزي بر آن مي افزايم و نه از آن چيزي را ميكاهيم و نه مطابق خواست و ميل
يستد و امي  د مسلمان هميشه اسالم را رهنماي خود دانسته و در عقب آنتفسير ميكنيم . زيرا فر

 هيچگاهي از آن پيشي نميگيرد . 
 كي ازيبنابرآن ، فصل حاضر را به مباحث مختلف تقسيم كرده و هر مبحث آنرا براي شرح 

 نظامهاي اسالم مخصوص ميگردانيم .
 اول : نظام اخالقي 

 دوم : نظام اجتماعي 
 افتاء سوم : نظام 

 چهارم : نظام احتساب 
 پنجم : نظام حكم و حكومت داري

 ششم : نظام اقتصادي 
 هفتم : نظام جهاد 

 هشتم : نظام حدود و جرايم 
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 :بحث اول 
 
 
 

 نظام اخالقي اسالم
 
 

 تعريف اخالق :
زالي مام غـ خُلُق در لغت ؛ طبيعت ، سجيه و ملكه را ميگويند و در اصطالح چنانچه ا 115
و در  اخالق عبارت از هيئت و ملكة است كه در نفس انسان راسخ ميگردد” كرده است  تعريف

دن و ر كراثر آن افعال و عملكردهاي انسان به آساني و سهولت صادر ميشود بدون اينكه به فك
 “ انديشيدن ضرورتي احساس كند 

 با در نظر داشت مفاهيم اخالقي ، ميتوان چنين تعريف كرد : اخالق را 
ر دد و داخالق عبارت از مجموعة از ارزشها و صفاتي است كه در نفس انسان مستقر ميگر” 

ر دبا  روشنايي و ميزان همان صفات است كه قبح و حسن اعمال در نظر انسان ظاهر ميگردد و
 “ ورزدمي نابنظر داشت همين شناخت از قبح و حسن اعمال ، به بعضي اقدام ميكند و از عدة اجت

 ق :اهمیت اخال

11 نسانـ اخالق اهميت بزرگي در زندگي انسان دارد زيرا تمام سلوك و عملكردهاي ا 
و  عانيازآن صادر ميگردد . حتي ميتوان گفت كه سلوك و روش انسان هميشه موافق و مطابق م

 صفاتي است كه در نفس او مستقر ميباشد . 
 ينويسد:دين مكه در احياء علوم الي، جايلب و صادقانة درين مورد گفته استامام غزالي سخن جا

نسان ة كه اهر صفتي كه بر قلب چيره شد اثر آن حتماً بر جوارح ظاهر ميگردد ، تا انداز” 
 “ بدون اختيار موافق و مطابق آن حركت ميكند 

رد . پس عملكردهاي انسان پيوند محكم و دايمي با معاني و صفات مستقر در نفس او دا
اي شه هاخه ها و تنة آن بيرون از خاك است ولي پيوند محكمي با ريدرست مانند درختي كه ش

 پنهان در خاك دارد و از آن تغذيه ميشود . 
معناي سخن اينست كه اصالح افعال و اعمال انسان و تزكية اخالق او ممكن است ، زيرا 

ل فاسد هميشه فرع تابع اصل است و اگر اصل اصالح گردد فرع حتماً به صالح ميرسد و اگر اص
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 گرديد فرع آن بي اختيار به سوي فساد ميرود . 
                

      /(58)األعراف 

،  اك استزمينى كه ناپ ، و ش به اذن پروردگارش بيرون مي آيدزمين پاك است كه گياه و” 
 ه سپاسكها را براى گروهى  اين گونه نشانه ; از آن بيرون نمي آيد هرزه جز گياهى اندك و

 “ گزارند ]به صورتهاى گوناگون[ بيان مي كنيم
م فراه لذا راه و روش گزيده و مؤفق بخاطر اصالح مردم و تقويم سلوك و عملكرد آنها و

زي و ح ساآوري زمينه هاي رسيدن به زندگي پاكيزه و نيك اينست كه رهروان راه دعوت از اصال
اق نفس اعم تزكية نفسها آغاز نموده و سعي نمايند تا كه ارزشها و مفاهيم اخالق حميده را در

 انسانها جابجا سازند .
ست كه او اعالن نموده به همين لحاظ است كه اسالم بر اصالح نفوس تأكيد بيشتر نموده 

آسايش  ،رونما گرديدن هر نوع تغيري در حالت مردم اعم از سعادت و شقاوت ، آساني و سختي 
سها و ر نفو نا آرامي ، اطمينان و اضطراب ، عزت و ذلت و امثال آن تابع تغييراتي است كه د

 صفات ومفاهيم اخالقي و سلوكي آن وارد مي آيد . 
             /(11)الرعد 

“ان است سهاي شهر آئينه اهلل تغيير نميدهد حالت قومي را تا وقتيكه تغير دهند آنچه در نف” 
11  بل قنسان اـ اهميت فضايل اخالقي از ناحية ديگري نيز ظاهر ميگردد ، به اين شرح كه

ر مستقر د القيقدام كند و يا عملي را ترك نمايد ، آنرا در ميزان ارزشهاي اخاز آنكه به كاري ا
آمد ،  نديده. بعد از آنكه انجام دادن آن كار و يا ترك آن در نظرش مقبول و پسخود ميسنجدنفس 

آن كار  ، بهرغبتي در نفس او نسبت به آن در حركت آمده و متوجه آن ميشود و به دنبال اين رغبت
آن  نسبت به نساننمايد و اگر آن عمل در ميزان ارزشهاي مستقر در نفس موافق نيامد ، نفس ااقدام مي

 احساس كراهيت كرده و از آن كناره گيري ميكند . 
اناً ه احيعملية سنجش و ميزان در بسا اوقات خيلي سريع و غير محسوس ميباشد به اندازة ك

ند و ن بكآكند بدون اينكه تفكر و تأملي در انسان عملي را انجام ميدهد ويا كاري را ترك مي
ر تي دبرعكس در بعضي حاالت عملية ميزان وقت طوالني و تأمل زيادي را در بر ميگيرد و ح

ن انسان ثر آبعضي اوقات به يك مناقشه و جدال دروني تبديل گرديده و به نتيجة نميرسد كه در ا
الت ين حا. ولي مهم اينست كه در تمام ادر انجام دادن كاري و يا ترك آن به تردد مي افتد 

 يگيرد . رت معمليه ارزيابي و ميزان براي انجام دادن هر فعلي و يا ترك كاري بدون استثناء صو
ارزيابي و ميزان اعمال با معيار هاي اخالقي ، صحت و حقانيت اين ارزيابي ، عمق التزام 

اند كه مستقيماً وابسته به معاني و ارزشهاي  انسان به آنها و تنفيذ تصاميم ناشي از آن ، قضايايي
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اخالقي و سلوكي اي اند كه در زواياي مخفي نفس انساني مستقر شده است و ارتباط عميق به 
كيفيت اين ارزشها دارد چون خوبي و بدي آنها ، اندازة رسوخ و استحكام آنها در نفس و 

آنها . لذا بخاطر ظهور اثرات  احساس حماسه و غيرت نسبت به آنها و احساس حاجتمندي به
اخالق در عملكرد انسان صرف اين كفايت نميكند كه انسان بعضي از فضايل اخالقي را شناخته 
و شماري از آنها را در حافظة خود انبار كند و در مناسبتهاي مختلف از آن سخن گويد . بلكه بايد 

وجودش رنگ آنرا اختيار كند و اين فضايل در اعماق نفس او جاگزين گرديده و كيان و تمام 
همچون رنگ سياه و سفيد براي جلد صفت دايمي انسان گردد . اين فضايل هميشه در ذهنش 
حاضر بوده و بر تمام كردار و گفتارش مسلط باشد و نسبت به آنها احساس حميت و غيرت كند 

در ارزشهاي  و ايمان و يقين كامل داشته باشد كه حيات انساني در صورت تفريط و كوتاهي
 متعالي اسالم هيچگاهي به اصالح و تزكيه نايل نميگردد .

نسانها انفس  واز همينجاست كه اسالم بر معاني و ارزشهاي اخالقي تأكيد فوق العاده مينمايد 
ا ميشه آنهان هرا بسوي آن تشويق و ترغيب ميكند ، آنرا هميشه تكرار و بازگويي مينمايد تا مسلم

رت يش به صوردهامالً خود را به رنگ آن بياميزد باآلخره اثرات آن در تمام عملكرا بياد داشته كا
 واضح تبارز يابد . 

 جايگاه اخالق در اسالم : 
اي نبه هـ اخالق جايگاه و مقام ارجمندي در اسالم دارد . مقام و ارجمندي آن از ج 118

 مختلفي معلوم ميشود از جمله : 
 في ميكند .ر را تقويم اخالق و نشر و پخش فضايل اخالقي معرعلت ارسال پيامب اول : اهلل 

 درين مورد ميفرمايند : چنانچه رسول اهلل 
  ) املوطأ لإلمام مالك ( « األخَلقِ  ما ارِ كا ما  ما ا بُِعثُت ألتايِ إّنا » 
 .“جز اين نيست كه مبعوث شده ام تا ارزشهاي اخالقي را به اتمام برسانم ” 

 ه : حسن خلق تعريف مينمايد . چنانچه در حديث مرسل ميخوانيم ك را به“ دين”دوم : 
مودند : دين آمده و سؤال كرد : يا رسول اهلل دين چيست ؟ ايشان فر مردي نزد رسول اهلل » 

 « اخالق نيكو است   عبارت از
ممكن معناي سخن اينست كه حسن خلق بزرگترين ركن دين بوده و بدون آن برپايي دين نا

ن آن بدو . درست مانند ايستادن در عرفات حين مراسم حج كه بزرگترين ركن حج بوده و ميباشد
 “  حج اصالً بوده نميتواند و در حديث شريف آمده است كه ) حج ايستادن در عرفات است

يامت سوم : حسن خلق فضيلتي است كه نسبت به هر عمل ديگري ميزان حسنات را در روز ق
ثقيل تر ميسازد .

ُ عالايإِه وا عا »   ٍء أاث إقالُ ِف الإِميزاانِ  ماا ِمنإ شا ما قاالا سالا نإ أاِب الدارإدااِء عانإ الناِبِي صالاى اَّللا ُُلِق يإ  « ِمنإ ُحسإِن اْلإ
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 سنن اِب داود ، كتاب األدب()                                                                                   
نات در روز فرمودند : هيچ چيزي در ميزان )حس روايت است كه رسول اهلل  از ابو درداء ” 

 “قيامت( مؤمن ثقيل تر از اخالق نيكو وجود ندارد
كه  آنست چهارم : مؤمنان در بين خود به درجات متفاوت ايماني قرار دارند و بهترين شان

 بهترين اخالق را دارا باشد . 
:"أاحإسا قُ لإُت: واأايُّ »   (لكبري للطرباِن عن عمري )املعجم ا« ا ُخلُقً نُ ُهمإ الإُمؤإِمِنْيا أافإضالُُهمإ ِإميااًَن؟ قاالا
 “رين اخالق را دارددند : آنكه بهتفرمو گفتم : كداميك از مؤمنان بهتر در ايمان اند ؟ پيامبر ” 

اند و  با هم متفاوتدر آخرت  پنجم : مؤمنان در نيل به محبت و نزديكي با رسول اهلل 
 ند .نصيب مؤمناني ميشود كه بهترين اخالق را دار بيشترين محبت و قرب با رسول اهلل 

ُ عالايإِه واسالاما »  ِة أاحااِسناُكمإ ِمّنِي َماإِلًسا ي اوإما الإِقيااما  ُكمإ ِإلاا واأاق إرابُِكمإ  ِمنإ أاحابيِ لا ِإنا  قااعانإ جاابٍِر أانا راُسولا اَّللِا صالاى اَّللا
قًا   )سنن الرتمذي ، كتاب الرب و الصلة(« أاخإَلا

اد نزد من و فرمودند : يقيناً از جملة محبوبترين افر روايت است كه رسول اهلل  از جابر 
 “نزديك ترين تان در نشستن با من در قيامت آنهايي اند كه بهترين اخالق را دارند

شد ي و الزمي نجات از آتش و رسيدن به جنت ميباششم : داشتن اخالق حسنه شرط ضرور
 و كوتاهي و فروگذاشت درين شرط را حتي روزه و نماز هم جبيره كرده نميتواند . 

قال: فلساهنا، تقوم الليل وتؤذي جرياهنا ب: إن فَلنة تصوم النهار و  عن أِب هريرة رضي هللا عنه قال: قيل للنبي » 
)املستدرك للحاكم ، كتاب الرب و الصلة(« رِ َل خاي إرا فِيها ِهيا ِف النيا

زه ميگيرد و گفته شد كه فالن زن روز را رو روايت است كه به رسول اهلل  از ابو هريره ” 
مودند : هيچ فر شب را نماز ميخواند ولي همسايه هاي خود را با زبان اذيت ميكند ؟ رسول اهلل 

 “خيري در او نيست و او در آتش ميباشد
ميخواست كه  در حاليكه نيكوترين اخالق را دارا بودند هميشه از اهلل  : رسول اهلل هفتم 

 اخالق او را نيك ساخته و بسوي بهترين آن هدايتش كند . 
 « تا خالإِقي، فاحاسِينإ ُخلُقياللاُهما حاسانإ  يقولُ  عن ابن مسعود ، قال: كاانا راُسوُل اَّللِا » 

صحيح ابن حبان ، ابب األدعية()                                                                                  

ها ! آفرينشم در دعاي خود ميفرمود : ال روايت است كه رسول اهلل  از عبداهلل بن مسعود ” 
 “را)صورت ظاهرم را( نيكو كردي ، پس اخالقم را نيز نيكو بگردان ! 

ِق َلا ي اهإِدي أِلاحإساِنهاا ِإَلا وااهإِدِن أِلا »  اخإَلا  « ُف عاّنِي ساييِئ اهاا ِإَلا أانإتا ييِئ اهاا إِناهُ َلا ياصإرِ سا ِرفإ عاّنِي تا وااصإ أانإ  حإساِن األإ
 ( لرتمذي ، كتاب الدعوات عن علي ا)سنن                                                                  

ور ، و د ت كن مرا بسوي بهترين اخالق ، هدايت نميكند بسوي احسن اخالق مگر توو هداي” 
 “بگردان از من بدي هاي اخالق را و دور نميسازد از من اخالق بد را مگر تو 

آنرا دوست دارد و سبب قربت به او  چيزي را ميخواهد كه اهلل  و ميدانيم كه رسول اهلل 
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 تعالي ميگردد .
 پيامبرش را با صفت حسن خلق مورد ستايش قرار داده و ميفرمايد : هشتم : اهلل 

       /(4)القلم 

 “  يقيناً تو بر بلنداى سجاياى اخالقى عظيمي قرار دارى و” 
م يانگر مقاپيامبرش را با منقبت خيلي بزرگي مدح ميكند و اين خود نما واضح است كه اهلل 

 زلت اخالق ميباشد .و من
شد . ميبا نهم : كثرت آيات قرآني كه به موضوع اخالق ميپردازد ، نشاندهندة اهميت اخالق

ند ايكو ندرين آيات به آراسته شدن به زيور اخالق نيك امر شده و كساني كه مزين به اخالق 
 ورتصنهي  مورد مدح قرار گرفته و ثواب نيكي براي شان وعده شده است . از رذايل اخالقي
ده وار خوانناگ گرفته و كسانيكه ملوث به اخالق ناپسند ميباشند توبيخ و تنبيه گرديده و عقاب آن

نچه آد و شده است . بدون شك اين كثرت آيات نشاندهندة اهميت و مقام اخالق در اسالم ميباش
ست اده زل شبر اهميت آن مي افزايد اينست كه شماري ازين آيات مكي بوده و قبل از هجرت نا

خالق وع او تعدادي هم در مدينه و بعد از هجرت نازل گرديده است و اين خود ميرساند كه موض
ت راعااهميت بسزايي داشته و مسلمان در هيچ شرايطي از آن مستغني بوده نميتواند بلكه م

و در  .اشد ارزشهاي اخالقي در هرگونه شرايطي و در هر مقام و منصبي باالي مسلمان الزمي ميب
،  است اينكه قرآن كريم در سوره هاي مكي و مدني به صورت يكسان به موضوع اخالق پرداخته

 مشابهت خيلي زيادي به مسايل عقيدتي پيدا ميكند .
 ويژگیهاي نظام اخالقي در اسالم :

11 ظامهايـ نظام اخالقي اسالم شماري از خصايص و ويژگيهاي دارد كه آنرا از تمام ن 
باط اف ، ارتاهد ايز ميسازد . از جمله ، شامل بودن آن ، پابند بودن به آن در وسايل واخالقي متم

 مفاهيم اخالقي با ايمان ، موجوديت جزاي دنيوي و اخروي در برابر صفات اخالقي . 
 و اينك شرح مختصري ازين خصوصيات تقديم ميگردد : 

ـ     تعمیم و تفصیل ارزشهاي اخالقي :اول 
10 هلل چه اا دعوت عام و شامل مردم را بسوي اخالق حسنه فرا ميخواند . چنانـ اسالم ب 
 ميفرمايد : 

                

     /األسراء(5)

د ميان ي افگنمدگان مرا كه بگويند سخني را كه آن بهتر است ، هر آئينه شيطان نزاع بگو بن” 
 “ ايشان ، يقيناً شيطان دشمن آشكار انسان است 
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ر دپس گفتن بهترين سخن يك دعوت عام بوده و مطلب از آن گفتن سخن نيك و پسنديده 
 تمام مخاطبات و گفتگو ها ميباشد . 

 ...             

(0النحل/)                                                                                                                     

اشد كه ا تا برپسند و تعدي ، پند ميدهد شما و نهي ميكند شما را از بيحيايي و كار هاي نا” 
 “ پندپذير شويد 

 اين آيت نيز يك دعوت عام بسوي دوري از رذايل اخالقي ميباشد . 
ك فرا احاديث زيادي وجود دارد كه مردم را به صورت عام بسوي اخالق ني در سنت نبوي 
 ميخواند . از جمله :

ُ عالا عانإ أاِب ذارٍي قاالا قاالا ِل راسُ »  ِبعإ الساييِئاةا احلإاساناةا تاإُحهاا واخاالِِق  حاي إثُماا ُكنإتا واأاتإ ما اتاِق اَّللاِ واسالا  يإهِ وُل اَّللِا صالاى اَّللا
 سنن الرتمذي ،كتاب الرب و الصلة(« ) النااسا ِبُُلٍق حاساٍن 

بترس و  هلل كه باشي از ابرايم گفت: هرجايي : رسول اهلل روايت است كه گفت از ابو ذر ” 
 “ د نمارخورببه دنبال بدي كار نيكي انجام بده تا آن بدي را محو كند و با مردم با اخالق نيك 

عإُت راُسولا اَّللِا صا »  ُ قاالاتإ ْسِا سإِن ُخلُِقِه داراجاةا ِمنا لايُدإرُِك ِبُ سالاما ي اُقوُل ِإنا الإُمؤإ  عالايإِه وا اَّللاُ  لاىعانإ عاائِشاةا راِْحاهاا اَّللا
 )سنن اِب داود ، كتاب األدب(« الصاائِِم الإقاائِِم 

: بدون شك  شنيدم كه فرمود از عايشه رضي اهلل عنها روايت است كه گفت : از رسول اهلل ” 
 “د مؤمن بوسيله حسن اخالق خود درجة روزه دار روز و نماز گذار در شب را بدست مي آور

11  از  ه شدنبه اين دعوت عامه بسوي آراسته شدن با اخالق حميده و پيراستـ اما اسالم
موده ان نرذايل اخالقي اكتفاء نكرده است بلكه هر دو جانب صفات اخالقي را به صوت مفصل بي
ينست اقي و انواع هر كدام را بر شمرده است . حكمت در ارائة تفصيالت در مورد ارزشهاي اخال

ر دراد فتار توهم و اختالف نگرديده سليقه ها و تمايالت شخصي افكه مردم در شناخت آن گر
 تعين اين مفاهيم دخالت نكند . 

 يان كردهنند باز مظاهر رحمت الهي نسبت به بندگانش اينست كه آنچه را كه بايد از آن پرهيزك
ايي از ثالهمو آن اعمالي را كه بايد انجام دهند نشاندهي نموده است . اينك در تفصيالت بعدي 

 قرآن و حديث ارائه ميكنيم : 
 1 الف : وفاء به عهد . ـ 
          /اإلسراء(4) 

“ و به عهد وفاء كنيد ، هر آئينه عهد مورد سؤال قرار ميگيرد ” 

 ب : نهي از سخن گفتن بدون علم 
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   /اإلسراء() 

نها كي ازييو مرو به دنبال چيزي كه نيست ترا دانش آن ، هر آئينه گوش و چشم و قلب هر ” 
“ مورد بازخواست و سؤال قرار ميگيرند 

 رفتار غرور آميز و متكبرانه چنانچه مستكبرين به آن عادت دارند . ج : نهي از
                   

 (اْلسراء/)                                                                                                                              
ا در ه كوههو در زمين با تكبر و خرامان مرو ، زيرا تو نخواهي شگافت زمين را و نرسي ب” 

“ درازي)بلندي قامت(  

 د : نهي از اسراف و تبذير و بخل و ممسكي 
   1           

          (/2   26اْلسراء) 
ي ، ف كردنو بده به صاحبان قرابت حق ايشان را و به مساكين و مسافر و اسراف مكن اسرا” 
  “ينه اسراف كنندگان برادر شياطين اند و هست شيطان به پروردگار خود ناسپاس هر آئ
   8              

 (2اْلسراء/)                                                                                                                               
ف )اسرا و مگردان دست خود را بسته به گردن خود )بخل مكن( و مگشاي آنرا تمام گشادن” 

“ مكن( كه بنشيني مالمت كرده شده و در مانده 

ـ: امر به عدل در تمام حاالت و در برابر همگان حتي در  برابر كفار . ه
       1   /األنعام(15) 

 “و چون سخن گفتيد عدالت كنيد اگر چه بر صاحبان قرابت باشد ” 
             

                  

  /(8)المائده 

.  اد باشيدد دل وعگواهان به  و اهلل[ قيام كننده براى  در همه امور ! همواره ] اى اهل ايمان” 
 رهيزكارىن به پآعدالت كنيد كه  ; نى با گروهى شما را بر آن دارد كه عدالت نورزيدنبايد دشم و

“ . تدهيد آگاه اس به آنچه انجام مي  اهللزيرا  ; اهلل بترسيداز  . و تر است نزديك
  اوز .و : همكاري بر نيكي و تقوي و آنچه به مردم نفع ميرساند و نهي از سركشي و تج

   9         /المائده() 
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“ ري و تعاون و همكاري كنيد در كار نيك و تقوا و تعاون نكنيد بر گناه و تجاوزگ” 

ه بست ، از : ظلم سبب تاريكيهاي قيامت است و پيوند ظالم با اهلل قطع گرديده و مخذول 
 . و ظالمين را به سخت ترين جزاء تهديد مينمايد علت اسالم از ظلم نهي كرده همين
          /الشعراء() 

اهند گاهى باز خو ، به زودى خواهند دانست كه به چه بازگشت كسانى كه ستم كردند و” 
 “  گشت
                   

 (1األنعام/)                                                                                                                   

يقيناً  ؟ ، يا آيات او را تكذيب كرده دروغ بسته اهللتر از كسى كه بر ستمكاروكيست ” 
 “نميشوند  ، رستگار  ستمكاران

                 

 (البقره/)                                                                                                                 

آنان  ، جاوز كنندت اهللكسانى كه از حدود  پس از آنها تجاوز نكنيد و ; استاهلل اينها حدود . ” 
“ ترديد ستمكارند بى

ند ، بر بر كاهلل ص ح : صبر براي ايمان حيثيت سر در جسد را دارد ، پس مؤمن بايد در طاعات
ريب ققضاء و فيصلة اهلل صبور باشد تا از جملة محسنين بحساب آيد و رحمت اهلل قرين و 

 به صبر امر كرده است .  محسنين است . به همين خاطر اهلل 
    9         

 (00آل عمران/)                                                                                                           

هلل ارسيد از د و بتاي مؤمنان صبر كنيد و ثابت قدم باشيد در مقابله و )براي جهاد( آماده باشي ”
 “تا رستگار شويد 

 9         /(115)هود 

 “ صبر كن پس يقيناً اهلل اجر نيكوكاران را ضايع نميسازد ” 
 9             (/الروم0) 

“  است و نلغزاند ترا آنهاييكه يقين ندارندپس صبر كن يقيناً وعدة اهلل راست ” 

 ط : صدق از عاليم وجود و ثمرات ايمان است . لذا اسالم به صدق امر ميكند .
           /التوبه(11) 

 “ گويان باشيد اي مؤمنان از اهلل بترسيد و همراه با راست” 
              
   /(80)اإلسراء 
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ديده و دن پسنو بگو اي پروردگار من درآر مرا درآوردن پسنديده و بيرون آر مرا بيرون آور” 
 “  د خود قوتي ياري دهنده بده براي من از نز

شد ي : كذب رذيلتي است كه مرتكب آن هدايت را نصيب نميشود . و نفاق را در قلب ر
 ميدهد . لذا اسالم از كذب نهي كرده است . 

           /غافر(8) 
 “ و بسيار دروغگو باشد يقيناً اهلل هدايت نميكند كسي را كه اسراف كار ” 
    5           

   /التوبه() 

د نات كنپس اهلل تعالي عاقبت حال ايشان ساخت نفاق را در دلهاي شان تا روزيكه مالق” 
يگفتند وغ مباوي بسبب آنكه خالف كردند با اهلل آنچه وعده كرده بودند با او و بسبب آنكه در

كه بر  ي اندك : تكبر ، خود بزرگبيني ، بخل ، فخر فروشي ، رياء و امثالهم رذايل و امراض
د . به همين يسازنمدور  قلب انسان طاري گرديده و نورانيت آنرا از بين ميبرند و انسان را از اهلل 

 لحاظ از تمام آنها نهي صورت گرفته است .
    8               
  /(18)لقمان 

قيناً اهلل ي ،و مگردان رخسار خود را متكبرانه از طرف مردم و مرو در زمين با ناز وتكبر ” 
 “دوست نميدارد هر متكبر خود ستارا 

 . . .              

             

              

       /النساء(  ـ8) 

 ند و امرميورز ستا ، كساني كه بخل هر آئينه اهلل دوست نميدارد كسي را كه باشد متكبر خود” 
يم به اده كرده آما وميكنند مردم را به بخل و پنهان ميدارند آنچه داده ايشان را اهلل از فضل خود ، 

ان دم و ايمه مركافران عذاب ذلت آور را ، و كسانيكه خرج ميكنند مالهاي شانرا براي نشان دادن ب
“  يطانشكه باشد شيطان باو يار پس بد ياري است  نمي آرند به اهلل و نه بروز آخرت و كسي

 ، پائين ب استل : اعتدال در رفتار يعني اختيار حد ميانه در سرعت و آهسته رفتن ، امر مطلو
 نگهداشتن آواز و بلند نكردن آن بدون ضرورت نيز امر مطلوب از مسلمان ميباشد . 

                

 (1لقمان/)                                                                                                               
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از خران آوزها و ميانه روي كن در رفتار خود و پست كن آواز خود را ، هر آئينه بدترين آوا” 
“است  
اشند . وب ميب: ثابت قدمي بر مواقف برحق ، استمرار و مداومت بر عبادات و طاعات امور مطلم 

 و، ثمره  ر حقزيرا اعتبار اعمال انسان نظر به خاتمة آنهاست و بدون ثبات و استقامت ، مداومت ب
ف ز رسيدن به هدحاصل اعمال از دست ميرود و مسلمان از كاروان صالحين عقب مانده و ا

 خرينآمطلوب محروم ميشود . به همين علت بر مسلمان واجب است كه تا آخرين حد توان و تا 
رده و ت آورمق حيات بر ارزشهاي ايماني استقامت و ثبات داشته باشد تا رضاي پروردگار را بدس

 به پيروزي دست يابد . 
               

       /فصلت(0) 

 اين حقيقت[ در ميدان عمل بر سپس ] ;اهلل است : پروردگار ما  ترديد كسانى كه گفتند بى” 
 يد وگين نباشاندوه مترسيد و : شوند ]و مي گويند[ تگان بر آنان نازل مي، فرش استقامت ورزيدند

“  ، بشارت باد دادند شما را به بهشتى كه وعده مي
ه انفاق در كجنت را براي آن متقياني آماده كرده است  ن : جنت خانة پاكيزگان است ، اهلل 

ه بآسانيها  االت اعم از سختيها وركن اساسي اخالق نيكوي شان ميباشد و در تمام ح راه اهلل 
است  شان اندازة توان خود انفاق ميكنند و هيچگاهي بخل نميورزند . فروبردن خشم جزء اخالق

از   متعالز اهللادر حاليكه توانايي انفاذ آنرا دارند ولي براي كسب رضاي اهلل و طلب اجر و ثواب 
امل رت كد . كسانيكه حق خود را به صوعملي كردن خشم خود اجتناب ميكنند و آنرا فرو ميبرن

 از مردم نميستانند بلكه يك مقدار آنرا از روي احسان ترك ميگويند . 
             

              

   /آل عمران(1  1ـ4) 

ت و مين اسو بشتابيد بسوي آمرزشي از پروردگار تان و بهشتي كه به پهنايي آسمانها و ز” 
ند خور يكه خرج ميكنند در آسايش و سختي ، و فروآماده شده است براي پرهيزگاران ، آنهاي

“ خشم خو را و عفو كنندگان اند از مردم و اهلل دوست ميدارد نيكوكاران را 

 توزي ، حقد و حسادت را ممنوع و حرام اعالن نموده است . س : كينه
            

              /(10)الحشر 

! ما  مهاجرين[ آمدند در حالى كه مي گويند: پروردگارا نيز كسانى كه بعد از آنان ]انصار و و” 
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 ، خيانت و نسبت به مؤمنان ام هاي در دل ه به ايمان بر ما پيشى گرفتند بيامرز، وما را ك برادران و
“. مهربانى ! يقيناً تو رؤوف و كينه قرار مده. پروردگارا

م و گذاريبع : عالج جاهل را درين ميداند كه از او اعراض گرديده و او را با خودش تنها 
 اسالم هم همين گونه امر نموده است . 

          /األعراف(1) 

“ .  دانروى بگر جاهالناز  ، و به كار پسنديده فرمان ده ، و گذشت را پيشه كن عفو و” 

 ف : از وصيتهاي جامع اسالم به مؤمنان در باب اخالق اينست كه :
                  

                

                

                

               /ـ  11)الحجرات

1) 

ان كنندگ اي مؤمنان نبايد تمسخر كند گروهي بر گروهي شايد كه آن گروه بهتر از مسخره” 
 باشند و اندگباشند و نه زنان )تمسخر كنند( بر زنان ديگر شايد كه آن زنان بهتر از تمسخر كنن

يمان ااز  عيب مكنيد يكديگر را و مخوانيد يكديگر را به لقب هاي بد ، بد نامي است فسق بعد
سياري باز  آوردن و هركه توبه نكرد پس آن جماعه ايشانند ستمگاران ، اي مؤمنان اجتناب كنيد
يبت غو  ( گمان ، به تحقيق بعضي گمانها گناه است و تجسس مكنيد )امور پوشيدة مسلمانان را

ة مرد نبايد كند بعضي شما بعضي را آيا دوست ميداريد يكي از شما كه بخوريد گوشت برادر
سيد از بتر وخود را ) نه دوست نميداريد( پس بد بدانيد آنرا )پس غيبت را همچنان بد شماريد( 

“اهلل به تحقيق اهلل بسيار توبه پذير و مهربان است 
 عالمة از صفات اخالقي را در خود جمع نموده و آنها راص : آياتي اند كه شمار كثيري 

 ايمان شخص قرار داده است .  
               

              

               

             

            /(11ـ 1)المؤمنون 
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اند و  نندگانك)هر آئينه( به مقصود رسيدند مؤمنان ، آنهاييكه ايشان در نماز خود فروتني ” 
ه آنهاييك ند وآنهاييكه ايشان از سخن بيهوده روگردان اند و آنهاييكه ايشان زكات را اداء ميكن

 ند پس هرا اكه مالك آنه ايشان اعضاي شهوت خود را نگهميدارند مگر بر زنان خود يا بر كنيزاني
شان س ايآئينه ايشان مورد سرزنش نيستند و هر كه خواهد غير از آن )راهي براي كامجويي( پ

ماز نيشان بر ايكه تجاوز كاران اند ، و آنهاييكه امانتهاي خود و عهد خود را رعايت ميكنند و آنهاي
ميبرند  ميراثگيرندگان آنهاييكه بهاي خود محافظت كننده اند ، اين جماعت ايشان اند به ميراث 

 “ بهشت را ، ايشان در آن جاويدان اند 
            

             

               

               

                 

               

              

              

               

             

       9      

        /الفرقان(  ـ) 

( و چون خطاب كند و بندگان رحمان آنهايي اند كه ميگردند بر زمين به آهستگي )به تواضع” 
ايشان را جاهالن ، گويند سالم ، و آنهاييكه شب ميگذرانند براي رب خود سجده كنان و قيام 
كنان و آنهاييكه ميگويند اي پروردگار ما باز دار از ما عذاب دوزخ را ، هر آئينه عذاب دوزخ 

ه چون خرج ميكنند است پايدار و هميشگي ، هر آئينه بد جاي و بد اقامتگاهي است ، و آنهاييك
اسراف نميكنند و تنگي نميكنند )در خرج( باشند ميان اسراف وتنگي معتدل ، و آنهاييكه نميپرستند 
با اهلل معبود ديگر و نميكشند آن نفسي را كه حرام گرانيده اهلل )قتل( آنرا مگر به حق و نميكنند زنا 

د كرده شود او را عذاب در روز قيامت و هركه بكند از آنچه ذكر شد ببيند جزاي گناه را . دو چن
وجاويد ماند در آن ذليل ، مگر آنكه توبه كرد و ايمان آورد و عمل نيكو كرد ، پس ايشان را 
تبديل ميكند به جاي بدي هاي ايشان نيكي ها و اهلل آمرزنده و مهر بان است و هر كه توبه كند و 
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به رجوع كردن )پسنديده( و آنهاييكه حاضر كار نيك كند هر آئينه وي رجوع ميكند به سوي اهلل 
نميشوند به كار باطل ) و شهادت دروغ نميدهند( و چون بگذرند بر چيز بيهوده ، با متانت و 
بزگواري از آن بگذرند و آنهاييكه چون پند داده شوند به آيات پروردگار ايشان نمي افتند بر آنها 

پروردگار ما ببخش ما را از زنان ما و از فرزندان ما  به گونة كران و كوران و آنهاييكه ميگويند اي
خنكي چشم و بگردان ما را براي پرهيزگاران پيشوا ، آن گروه پاداش داده شود ايشان را باال خانه 
به سبب صبري كه كردند و مالقات كرده شود ايشان را در آنجا به دعا و سالم هميشه باشند در 

 “ ك جاي اقامت آن ، نيكو جاي استقرار است و ني
 در تفصیالت اخالق : مثالهايي از سنت نبوي 
 الف : در نهي از غضب :

ُ عانإُه أانا راُجًَل قاالا لِل»  ُ عا  صالا ناِبيِ عانإ أاِب ُهراي إراةا راِضيا اَّللا الا َلا ت اغإضابإ ف ارادادا ِمراارًا قاالا َلا قا لايإِه واسالاما أاوإِصِّن ى اَّللا
 )صحيح البخاري ، كتاب األدب(«  ت اغإضابإ 
 ل اهلل گفت : مرا وصيت كن ! رسو روايت است كه مردي به رسول اهلل  از ابو هريره ” 

برايش  در هر مرتبه فرمود : غضب مشو. آنمرد چند مرتبه سخنش را تكرار كرد و رسول اهلل 
 “ گفت : غضب مشو ! 

 ست ، از جمله :ب : در مورد حياء احاديث زيادي وارد شده ا
 ( بن حصْي ن عمرانع)صحيح مسلم ، كتاب اْلميان « احلإايااءُ َلا َياإِت ِإَلا ِباريإٍ » 
 “حياء جز خير چيز ديگري را در پي ندارد ” 
 (صْي )صحيح مسلم ، كتاب اْلميان عن عمران بن ح« احلإايااءُ خاي إٌر ُكلُّهُ » 
 “ حياء سراسر خير است ” 
مِ ِإنا ِلُكلِي دِ  ِن عابااٍس قاالا قاالا راُسوُل اَّللِا عانإ ابإ »    بن ماجه ، كتاب الزهد(ا)سنن « اءُ  احلإايا يٍن ُخلًُقا واِإنا ُخُلقا اْلإِسإَلا

اصي دارد خفرمود : هر ديني اخالق برازندة و  روايت است كه رسول اهلل  از ابن عباس ” 
 “ و اخالق برازندة اسالم حياء است 

ُ عالا »  ُوَلا ِإذاا َلاإ تاسإتاِح ا أادإراكا النااُس ِمنإ كا ما ِإنا ِما واسالا  يإهِ عانإ أاِب ماسإُعوٍد قاالا قاالا راُسوُل اَّللِا صالاى اَّللا ِم الن ُّبُ واِة األإ َلا
 )سنن اِب داود ، كتاب األدب(« فااف إعالإ ماا ِشئإتا 

م از سخنان فرمودند : از جملة سخناني كه مرد ول اهلل روايت است كه رس از ابي مسعود ” 
 “ نبوت نخست دريافته اند اينست كه ؛ چون حياء نداشتي پس هر چه ميخواهي بكن 

 ج : در مورد تعاون باهمي ميفرمايد :
ُ ِف عاوإِن الإعابإِد ماا كاانا الإعابإُد ِف عاوإِن أاِخي»   دود عن اِب هريرة (مذي ، كتاب احلسنن الرت )« ِه وااَّللا
 “ اشد خود ب و اهلل در معاونت بندة خود است تا زمانيكه بنده در معاونت و كمك با برادر” 
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 د : در حقوق مسلمانان بر يكديگر و نهي از بعضي صفات اخالقي ميفرمايد :
ُ عا »  َلا ت ابااغاُضوا واَلا تادااب اُروا واَلا ياِبعإ ساُدوا واَلا ت انااجاُشوا وا ما َلا َتااا واسالا لايإهِ عانإ أاِب ُهراي إراةا قاالا قاالا راُسوُل اَّللِا صالاى اَّللا

ِشريُ ُذلُهُ واَلا َياإِقرُُه الت اقإواى هااُهناا وايُ ِم َلا ياظإِلُمهُ واَلا ياإ ُخو الإُمسإلِ ِلُم أا ُمسإ ب اعإُضُكمإ عالاى ب ايإِع ب اعإٍض واُكونُوا ِعباادا اَّللِا ِإخإوااًَن الإ 
ثا مارااٍت ِباسإِب امإرٍِئ ِمنإ الشارِي أانإ َياإ  ُمسإِلِم حارااٌم داُمهُ واماالُهُ واِعرإُضهُ  ُكلُّ الإُمسإِلِم عالاى الإ هُ الإُمسإِلما  أاخااِقرا ِإَلا صادإرِِه ثاَلا

 )صحيح مسلم ، كتاب الرب و الصلة(« 
ريد و فروش خدند : با هم حسد مكنيد ، در فرمو روايت است كه رسول اهلل  از ابو هريره ” 

 يد و همهنكن يكديگر را فريب ندهيد ، با هم بغض و كينه نداشته باشيد و يكي بر بيع ديگري بيع
بر ااو را در بر ند ،بنده هاي اهلل و باهم برادر باشيد . مسلمان برادر مسلمان است ، بر او ظلم نميك

ويش سه نة ختحقير نميكند ، تقوا درينجاست و به سوي سي دشمن و حوادث تنها نميگذارد ، او را
.  حقير كندترا  مرتبه اشاره كرد . باز گفت : براي انسان همينقدر از بدي كافي است كه برادر خود

 “ همه چيز مسلمان بر مسلمان ديگر حرام است ، خون او مال او و آبروي او 
  هـ : از اخالق منافقين نهي نموده و ميفرمايد :

ٌث ِإذاا حاداثا كا ُة الإُمناافِ الا آيا قا ما عانإ أاِب ُهراي إراةا عانإ الناِبِي صالاى اَّللاُ عالايإِه واسالا »  ذابا واِإذاا واعادا أاخإلافا واِإذاا ِق ثاَلا
 )متفق عليه(« اؤإتُِنا خاانا 

ست ، چون افق سه چيز فرمود : نشانة بارز منا رواست است كه رسول اهلل  از ابو هريره ” 
ود شرده سخن گويد دروغ ميگويد ، چون وعده كند خالف وعده مينمايد و چون به او امانتي سپ

 “ در آن خيانت ميكند 
ا خااِلًصا وامانإ كااناتإ فِيِه  ُمنااِفقً رإباٌع مانإ ُكنا فِيِه كاانا ما قاالا أا  واسالا لايإهِ عانإ عابإِد اَّللِا بإِن عامإرٍو أانا الناِبا صالاى اَّللاُ عا » 

ذاا عااهادا غادارا واِإذاا خااصاما واِإذاا حاداثا كاذابا واإِ  ُتِنا خاانا ذاا اؤإ إِ هاا خاصإلاٌة ِمن إُهنا كااناتإ فِيِه خاصإلاٌة ِمنإ النيِفااِق حاَّتا ياداعا 
 ()صحيح البخاري ، كتاب اْلميان« فاجارا 

گر در افرمود : چهار خصلت است كه  ايت است كه رسول اهلل رو از عبداهلل بن عمرو ” 
باشد و مياكسي باشد او منافق خالص است و اگر يكي از آنها در كسي باشد ، خصلتي از نفاق در 
روغ يد دتا زمانكه آنرا ترك كند ، چون به او امانتي سپرده شود خيانت ميكند و چون سخن گو

 “ هدميد ن مخاصمه و دعوا كند دشنامر و خيانت ميكند و چوو پيماني كند غدميگويد و چون عهد
 و : در مورد حلم و تأني در امور خطاب به نمايندة قبيلة عبدالقيس فرمود : 

ِ َيُِ قاالا أِلاشاجِي عابإِد الإقا  عانإ ابإِن عابااٍس أانا الناِبا »  ُ احلإِ  مااب ُّهُ يإِس ِإنا فِيكا خاصإلات اْيإ ةُ لإُم وا اَّللا اَنا  «األإ
 سنن الرتمذي ، كتاب الرب و الصلة()                                                                              

گفت : در  به اشج رئيس هيئت قبيلة عبدالقيس روايت است كه رسول اهلل  ٍاز ابن عباس ” 
 “مور اردباري و تأني و عدم عجله در وجود تو دو خصلتي است كه اهلل آنرا دوست دارد ، ب

 :  ز : در مورد رفق و نرمي ميفرمايد
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ا »   (تدين عن عايشة رضي هللا عنهااملر ب استتابة كتااري،يح البخ)صح« مإِر ُكلِيِه ِإنا اَّللاا رافِيٌق َيُِبُّ الريِفإقا ِف األإ
 “ رد يقيناً اهلل رفيق است و رفق و نرمي را در تمام امور دوست دا” 

 ح : در مورد اخالص و رياء و خود نمايي ميخوانيم كه :
ياًة وايُ قااتُِل شا ف اقاالا الرا  عانإ أاِب ُموساى قاالا جااءا راُجٌل ِإَلا الناِبِي »  ًء فاأايُّ ذاِلكا ِف سابِ يُ قااتُِل رِ وا جااعاًة ُجُل يُ قااتُِل ْحِا يِل َّيا

 يد()صحيح البخاري كتاب التوح«  بِيِل اَّللاِ  ِف سا ُهوا نا كاِلماةُ اَّللِا ِهيا الإعُلإياا ف ا اَّللِا قاالا مانإ قااتالا لِتاُكو 
ه ، آمده و عرض كرد ك روايت است كه مردي نزد رسول اهلل  از ابو موسي اشعري ”  

 وياء مردي بخاطر حميت و قوم خود ميجنگد و يا بخاطر اظهار شجاعت ميجنگد و يا بخاطر ر
 ميباشد ؟ مايي ميجنگد ، پس كداميك در راه اهلل خود ن

مان هشد ، پس فرمود : هر كسيكه مقاتله ميكند تا كلمة اهلل )دين اهلل( بلند با رسول اهلل 
 “ شخص جهادش در راه اهلل است 

اعإمااُل اِبلنيِيااِت واِإّنااا ِلُكلِي امإرٍِئ ماا »  ا أاوإ ِإَلا امإراأاٍة ي انإِكُحهاا فاِهجإراتُهُ ِإَلا هُ ِإَلا دُن إياا يُِصيبُ ها راتُ اناتإ ِهجإ مانإ كا فا واى ن ا ِإّنااا األإ
 ()صحيح البخاري ، كتاب بدء الوحي ، عن عمر « ماا هااجارا إِلايإِه 

 است . جز اين نيست كه مدار اعمال بر نيتهاست و براي هر شخصي همانست كه نيت كرده” 
ند ، اح كشد كه به آن برسد و يا بخاطر زني باشد كه با او نكپس كسيكه هجرتش بسوي دنيا با

 “ پس هجرتش بسوي همانست كه بخاطر آن هجرت كرده است  
 ط : در نهي از جدال و مناقشه هاي بيمورد ميفرمايد :

ُ عانإهُ »  : قاالا راُسوُل اَّللاِ  عانإ أاِب أُمااماةا راِضيا اَّللا ُمبإِطٌل بُِّنا لاهُ ب ايإٌت   ت اراكا الإِمرااءا واُهوا مانإ »عليه وسلم:  لى هللا صقاالا
(/1رتهيب ، )الرتغيب و ال «هاا، ساطِ ِف راباِض اْلإاناِة، وامانإ ت اراكاهُ واُهوا مُِق  بُِّنا لاهُ ِف وا 

در حاليكه در  فرمودند : كسيكه مراء را ترك كند روايت است كه رسول اهلل  از ابو امامه ” 
 ند درخود بر باطل باشد خانة در كنارة جنت برايش ساخته ميشود و كسيكه آنرا ترك كسخن 

 “ حاليكه در سخن خود بر حق باشد در وسط جنت برايش خانة بناء ميشود 
ُ عالا »   « لايإِه ِإَلا أُوتُوا اْلإادالا عا كاانُوا   ق اوإٌم ب اعإدا ُهًدى ما ماا ضالا واسالا  يإهِ عانإ أاِب أُمااماةا قاالا قاالا راُسوُل اَّللِا صالاى اَّللا

 سنن ابن ماجه ، املقدمة ()                                                                                             
ند بعد از فرمودند : هيچ قومي گمراه نشده ا روايت است كه رسول اهلل  از ابو امامه ” 

 “ ه برآن استوار بودند مگر اينكه به جدل و مناظره پرداخته اند هدايتي ك
 ي : در نهي از بد زباني و زشتگويي ميفرمايد :

 « باِذيءِ ِحِش واَلا الإ الإفاا َلا  اِبلطاعااِن واَلا اللاعااِن وا لايإسا الإُمؤإِمنُ  عانإ عابإِد اَّللِا قاالا قاالا راُسوُل اَّللِا » 
 سنن الرتمذي ، كتاب الرب و الصلة()                                                                            

فرمودند : مؤمن طعنه گوي ، لعنت گوي  روايت است كه رسول اهلل  از عبداهلل بن مسعود ” 
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 “ ، فحش گوي و بد زبان نميباشد 
 ك : در ذم خود پسندي و بخل ميفرمايد : 

ٌع، واِإعإجااُب ح  ُمطااعٌ، واهاواًى ُمت ابا هإِلكااٌت: شُ َلاٌث مُ ثا  لمقالا الناِبُّ صلى هللا عليه وس نإ أاناٍس راِضيا اَّللاُ عانإهُ واعا »
(رواه البزار )« الإمارإِء بِراأإيِهِ 

كه از آن  فرمودند : سه چيز از مهلكات است ، بخلي روايت است كه رسول اهلل  از انس ” 
 “ ش طاعت شود ، خواهشاتي كه از آن پيروي گردد و مغرور شدن انسان به رأي و نظر خودا

 ل : در باب ترك سخن در امور غير مربوطه ميفرمايد : 
ِم الإمارإِء ت ارإُكهُ ماا َلا ي اعإنِ ِمنإ ُحسإِن ِإسإ  عانإ أاِب ُهراي إراةا قاالا قاالا راُسوُل اَّللِا »   اب الفنت(ه كتسنن ابن ماج« )يِه َلا
صي اينست فرمودند : از نيكويي اسالم هر شخ روايت است كه رسول اهلل  از ابو هريره ” 

 “ كه امور غير مربوطه )بيفايده و بي معنا( را ترك نمايد
 م : در ترك پرگويي ميفرمايد :

 (اسيل ، عن علي )جامع املر «  لِهِ وإ ق ا نإ طُوٰبى لِمانإ أان إفاقا الإفاضإلا ِمنإ ماالِِه واأامإساكا الإفاضإلا مِ »
و  خوشبختي و سعادت نصيب كسي است كه اضافة مال خود را در راه اهلل انفاق كند” 

 “ سخنان اضافي خود را بند سازد 
 ن : سنجيدن يك كلمه به ميزان اسالم قبل از بر زبان آوردن آن :

  لاهُ ِِباا ِرضإوااناهُ ِإَلا ي اوإِم ي الإقااهُ واِإنا ا ب الاغاتإ ف اياكإُتُب اَّللاُ ما نإ ت اب إلُغا أا ظُنُّ يا ماا  وااِن اَّللاِ ِإنا أاحاداُكمإ لاي اتاكالاُم اِبلإكاِلماِة ِمنإ ِرضإ » 
)سنن « ا ساخاطاُه ِإَلا ي اوإِم ي الإقااُه ِِبا  ف اياكإُتُب اَّللاُ عالايإهِ  ماا ب الاغاتإ  ب إلُغا ت ا نإ أا أاحاداُكمإ لاي اتاكالاُم اِبلإكاِلماِة ِمنإ ساخاِط اَّللِا ماا ياظُنُّ 

 الرتمذي ، كتاب الزهد عن بَلل بن احلارث(
ر آن به ه بخاطيقيناً يكي از شما سخني از رضاي اهلل را بر زبان مي آورد و گمان نميكند ك” 

رايش ببوسيلة همان يك كلمه رضايت خود را  مقامي برسد كه اكنون رسيده است ، پس اهلل 
 است شم اهللتا روزيكه با اهلل مالقي ميشود و يكي از شما سخني را ميگويد كه موجب خمينويسد 

لمه كو گمان نميكند كه بخاطر همين يك كلمه تا اين حد سقوط كند ، ولي بخاطر همين يك 
 “ خشم اهلل بااليش الزم ميگردد تا روزيكه با اهلل مالقي شود 

 س :در مورد امانت داري و وفاء به عهد : 
لِمانإ َلا أامااناةا لاُه واَلا ِدينا لِمانإ َلا  ما ِإَلا قاالا َلا ِإمياانا يإِه واسالا  عالا اَّللاُ  عانإ أاناِس بإِن مااِلٍك قاالا ماا خاطاب اناا ناِبُّ اَّللِا صالاى» 

 )مسند اْحد(« عاهإدا لاهُ 
كه ميگفت : د نميكرد مگر اينهيچگاهي بر ما خطبة ايرا ميگويد : پيامبر  انس بن مالك ” 

 “ ايمان ندارد كسيكه امانتداري ندارد و دين ندارد كسيكه عهد و پيمان ندارد 
 و در جواب مرد اعرابي كه از وقت برپاشدن قيامت سؤال كرد ، فرمود : 

امااناةُ فاان إتاِظرإ السااعاةا قاالا كايإفا »  امإُر ِإَلا غاريإِ ا ُوسيِ الا ِإذا قا تُ هاا ضااعا إِ فاِإذاا ُضييِعاتإ األإ ِلِه فاان إتاِظرإ السااعاةا  دا األإ  « أاهإ
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 صحيح البخاري ، كتاب العلم()                                                                                  
؟ استگونه مرد گفت : ضايع شدن آن چزمانيكه امانت ضايع گرديد منتظر قيامت باش ! آن ”  

 “ “فرمودند : چون كار به غير اهل آن سپرده شود پس منتظر قيامت باش 
 ع : در التزام به صدق و اجتناب از كذب فرموده است : 

ماا وا هإِدي ِإَلا اْلإاناِة  ي ا ِإنا الإرِبا وا لإرِبِي ادإِق فاِإنا الصِيدإقا ي اهإِدي ِإَلا عالايإُكمإ اِبلصيِ  عانإ عابإِد اَّللِا قاالا قاالا راُسوُل اَّللِا » 
الإكاِذبا ي اهإِدي ِإَلا الإُفُجوِر واِإنا  َّياُكمإ واالإكاِذبا فاِإنا دِييًقا واإِ  صِ  اَّللاِ ي ازااُل الراُجُل ياصإُدُق واي اتاحاراى الصِيدإقا حاَّتا يُكإتابا ِعنإدا 

 « ذاااًب  يُكإتابا ِعنإدا اَّللِا كا كاِذبا حاَّتا راى الإ حا كإِذُب واي اتا الإُفُجورا ي اهإِدي ِإَلا النااِر واماا ي ازااُل الراُجُل يا 
 صحيح مسلم كتاب الرب و الصلة ()                                                                             

ا بر خود رفرمودند : صداقت و راستي  روايت است كه رسول اهلل  از عبداهلل بن مسعود ” 
ت ي جنالزم گيريد ، زيرا صداقت انسان را بسوي نيكي هدايت ميكند و هدايت انسان را بسو

 از دروغ ود وميبرد . و مردي هميشه در جستجوي صدق ميباشد تا آنكه نزد اهلل راستگو نوشته ميش
ند و ايكشاجتناب كنيد زيرا دروغ انسانرا بسوي بدكاري ميبرد و بدكاري انسان را به دوزخ م

 “ شخصي كه هميشه در پي دروغ ميباشد تا آنكه نزد اهلل دروغگو نوشته ميشود 
 ف : در باب جديت و قوت ميفرمايد : 

ُ عا »  الإُمؤإِمِن الضاِعيِف بُّ ِإَلا اَّللِا ِمنإ ُن الإقاِويُّ خاي إٌر واأاحا ما الإُمؤإمِ  واسالا لايإهِ عانإ أاِب ُهراي إراةا قاالا قاالا راُسوُل اَّللِا صالاى اَّللا
ٌء فاَلا ت اُقلإ لا زإ واِإنإ أاصا ت اعإجا  َلا واِف ُكلٍي خاي إٌر احإِرصإ عالاى ماا ي ان إفاُعكا وااسإتاِعنإ اِبَّللِا وا  وإ أاِنيِ ف اعالإُت كاانا كاذاا واكاذاا اباكا شايإ

 ح مسلم كتاب القدر()صحي« طااِن الشايإ  مالا عا والاِكنإ قُلإ قاداُر اَّللِا واماا شااءا ف اعالا فاِإنا لاوإ ت افإتاُح 
ر و محبوبتر از فرمودند : مؤمن قوي نزد اهلل بهت روايت است كه رسول اهلل  از ابو هريره ” 

وشا كاند مؤمن ضعيف است و در هر دو آنها )قوي و ضعيف( خير است . بر آنچه به تو نفع ميرس
مگو كه  نگاهاتواني مكن ، و اگر مصيبتي بتو رسيد آباش و از اهلل مدد بخواه و احساس ضعف و ن

ا داد زير نجامااگر چنين ميكردم چنان ميشد ، بلكه بگو تقدير اهلل چنين بود و آنچه را ميخواست 
 “ راه عمل شيطان را باز ميكند “ اگر ” گفتن 

 ف : در پيروي از خير و عدم متابعت از بديها ميفرمايد :
طِينُوا لاُموا ظالامإناا والاِكنإ وا ظا ناا واِإنإ  أاحإسا ًة ت اُقولُونا ِإنإ أاحإسانا النااسُ َلا تاُكونُوا إِماعا   قاالا راُسوُل اَّللِا عانإ ُحذاي إفاةا قاالا » 

 لصلة(مذي ، كتاب الرب و ا)سنن الرت « وا ظإِلمُ تا َلا أان إُفساُكمإ ِإنإ أاحإسانا النااُس أانإ َُتإِسنُوا واِإنإ أاسااُءوا فا 
ردم نباشيد كه فرمودند : هيچيكي از شما دنباله رو م روايت است كه رسول اهلل  از حذيفه ” 

دي بم و بگوييد اگر مردم نيكي كردند ما هم نيكي ميكنيم و اگر ظلم و بدي كردند ما هم ظل
نيد و كيكي نميكنيم ، بلكه نفس خود را مستحكم و ثابت سازيد كه اگر مردم نيكي كردند شما هم 

 “ اگر بدي كردند شما ظلم و بدي نكنيد 
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 ش : در مورد هوشياري ، قاطعيت و بيداري مي فرمايد :
ُ عانإهُ عانإ الناِبِي صالاى »  ِ لإُمؤإِمُن ِمنإ ُجحإٍر وااِحٍد مارات ا اأاناهُ قاالا َلا يُ لإداغُ  ِه واسالاما  عالايإ َّللاُ اعانإ أاِب ُهراي إراةا راِضيا اَّللا  « ْيإ

 صحيح البخاري ، كتاب األدب()                                                                                    
 “ زيده نميشوداز يك سوراخ دو بار گ: مؤمن فرمودند روايت است كه پيامبر  از ابو هريره ” 

 ض :از قبول ذلت نهي نموده و ميفرمايد :
ُ عالايإهِ عانإ ُحذا »  ساهُ قاالُوا واكايإفا يُِذلُّ ن افإساهُ قاالا لإُمؤإِمِن أانإ يُِذلا ن افإ لِ  ي ان إباِغي لاما َلا واسا  ي إفاةا قاالا قاالا راُسوُل اَّللِا صالاى اَّللا

ِء لِماا َلا يُِطيُق   سنن الرتمذي كتاب الفنت(«)ي ات اعاراُض ِمنإ الإباَلا
ليل براي مؤمن سزاوار و پسنديده نيست كه نفس خود را ذروايت است كه  از حديفه ” 

وان تيدهد كه ار مسازد . گفتند چگونه آنرا ذليل ميسازد ؟ فرمودند : خود را در معرض ابتالءاتي قر
 “برداشت آنرا ندارد 

 ط : در عطوفت ، دوستي و مهرباني بين مسلمانان ميفرمايد :
واادِيِهمإ وات ارااْحُِِهمإ وات اعااطُِفِهمإ ماثالُ ماثاُل الإُمؤإِمِنْيا ِف ت ا  ِه واسالاما  عالايإ َّللاُ قاالا راُسوُل اَّللِا صالاى ا عانإ الن ُّعإمااِن بإِن باِشرٍي قاالا » 

 الصلة( صحيح مسلم ، كتاب الرب و)« احلإُماى وا هاِر لسا ابِ اْلإاساِد ِإذاا اشإتاكاى ِمنإهُ ُعضإٌو تادااعاى لاهُ ساائُِر اْلإاساِد 
ستي ، مهرباني فرمودند : مثال مؤمنين در دو روايت است كه رسول اهلل  از نعمان بن بشير ” 

اير و عطوفت شان بر يكديگر مانند يك جسد واحد است كه چون عضوي از آن بيمار شود ، س
 “اعضاء با تب كردن و بيدار خوابي با او همكاري همدستي ميكنند

 
ـ    :ق شمول دائرۀ اخالدوم  
14 الق اخ ـ از خصايص نظام اخالق اسالمي شموليت آن ميباشد ، به اين معني كه دايرة

فس نصوص خاسالمي دامنة وسيع داشته و تمام اعمال انسان را شامل ميشود . چه اين اعمال در 
يچ هدولت ،  ومعه خود انسان باشد ويا با ديگران تعلق داشته باشد ، در رابطه با فرد باشد و يا جا

 امري از دايرة اخالق بيرون نميباشد . 
 سمانيلزوم مراعات ارزشهاي اخالقي درين نظام به گونة است كه در هيچ يك از شرايع آ

 ديگر و قوانين وضعي مثل و مانندي ندارد . 
ساير ابطش بزوم مراعات ارزشهاي اخالقي را ازطرف دولت اسالمي در رواسبيل مثال لدرينجا بر
ه ب ااين روابط ر .ميكنيم تا اندازة تمسك اسالم به ارزشهاي اخالقي براي ما روشن گردد دولتها بيان 

ق و اخال اين دليل بعنوان مثال برگزيديم كه در عصر حاضر اين نظريه شايع ميباشد كه مراعات
ابط را ن روارزشهاي آن اساس روابط بين كشورها را تشكيل نميدهد ، بلكه منافع مادي است كه اي

ضي ازين ه بعم ميزند و واقعيتهاي موجود در جهان نيز اين شايعه را تصديق ميكند تا اندازة كرق
 “دد نداردر روابط بين دولتها جايي براي ارزشهاي اخالقي وجو” نظريه پردازان گفته است كه 
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 يد !!لذا فريبكاري ، گمراه سازي ، غدر و دروغ از جملة مهارتهاي سياسي بحساب مي آ
 ين افرادبوابط رم اين ديدگاه بيمارگونه و غير انساني را مردود شمرده و آنچه را در ولي اسال

بول لوب و مقد مطقبيح ميداند در روابط بين كشورها نيز قبيح ميداند و آنچه را در روابط بين افرا
 ميداند در روابط بين دولتها نيز مطلوب و پسنديده ميخواند .

ي را ست كه بر دولت اسالم واجب است تا ارزشهاي اخالقدر شريعت اسالمي تصريح شده ا
بوي نت نسدر روابط و برخوردهاي خود جداً مراعات نمايد . اين تصريحات در قرآن مجيد ، در 

 و در اقوال فقهاء به كثرت موجود است . 
 ميفرمايد :  اول : اهلل 

                   

(58األنفال/)                                                                                                                      

هد يشان عاز گردان بسوي اگر بترسي از گروهي )كه با آنها پيمان داري( خيانت را پس با” 
  “ميدارد ست نايشان را بنوعي كه همه برابر شوند )در علم به نقض عهد( بيشك اهلل خائنان را دو
 ابت شد ،ثاطعي يعني زمانيكه خيانت كسانيكه با شما عهد بسته اند، ظاهر گرديده و با داليل ق

 اهي كاملما آگشتا آنها نيز مانند آنها را به نقض عهد و پايان يافتن تعهد و پيمان آگاه سازيد 
غازگر پيمان آخيانت را دوست ندارد اگر چه با كافري صورت گيرد كه  داشته باشند . زيرا اهلل 

 شكني ميباشد .
از جملة  اگر” و مشركين قريش اين بود كه :  دوم : از شروط صلح حديبيه بين رسول اهلل 

ه به قريش د ، او را در مدينه جاي نداده و دوباربياي قريش كسي مسلمان شده و نزد پيامبر 
 “ برميگرداند 

ا بسته هنجير زبعد از اتمام پيمان صلح ، ابوجندل كه مسلمان شده بود در حاليكه دستهايش به 
ريش از قر برابر ده و بود نزد مسلمانان آمد و با داد و فرياد از مسلمانان ميخواست كه او را پناه داد

 آنها را پذيرفتيم ما با قريش پيمان صلح بسته و شرايط” فرمود :  . اما رسول اهلل او حمايت كنند 
يشان اباره به را دو و ابوجندل“ و آنها شرايط ما را قبول كردند ، اكنون با آنها پيمان شكني نميكنم 

 باز گردانيد .
ود ، در ميش ر حربسوم : فقهاي اسالمي ميگويند : اگر مسلماني با اخذ امان از كفار داخل دا

ن در كرد آنجا خيانت كردن به آنها برايش جايز نيست زيرا اين عمل غدر بحساب مي آيد و غدر
 (8/458دين اسالم به هيچ صورت جايز نيست )المغني از ابن قدامه 

 چهارم : فقهاي حنبلي مينويسند : 
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فرستد ، بي شان خود را برااگر كفار اسير مسلماني را رها كرده و او را سوگند دهند كه فدية ” 
اهلل إذا عاهدتم ( و  و أوفوا بعهدميفرمايد : ) بر وي الزم است كه به وعدة خود وفاء كند زيرا اهلل 

 (8/48)المغني “  در دين ما غدر و خيانت گنجايشي ندارد ” ميفرمايند :  رسول اهلل 
آنجا رفته است ماليات  پنجم : اگر در دار حرب از شخص مسلماني كه به غرض تجارت به

هنگفتي بگيرند به اندازة كه تمام اموال و دارايي اش صرف ماليات گمركي شود ، و يا در برابر 
مال اندك تكس و ماليات خيلي زياد بگيرند ، در دار اسالم با تجار آنها نبايد معاملة بالمثل 

هل دار حرب ، غدر و ظلم صورت گيرد . فقهاء علت اين مسئله را چنين بيان ميكنند كه عمل ا
. ه شدن به چنين اخالق نهي شده ايماست و ما نبايد ظلم آنها را با ظلم مقابله كنيم . زيرا ما از آلود

  1اگر چه آنها به اينگونه اخالق عادت داشته باشند . 
ـ   :لزوم آن در وسايل و اهداف  سوم 
15  ا رقي و مراعات ارزشهاي اخالـ سومين ويژگي نظام اخالقي اسالم اينست كه التزام

 در اهداف و وسايل به صورت يكسان واجب ميداند . 
د . ميباشنبنابرين ، رسيدن به اهداف شرافتمند با وسايل خسيس و ناپاك به هيچصورت مجاز 

ل وساي هندةاهداف توجيه كننده و برائت د” پس در مفاهيم اخالق اسالمي اين مبدأ خبيث كه 
 . ده استشديار كفر بسوي ما سرازير . بلكه اين سخن ، اصلي است كه از دهيچ جايي ندار“ است

فته رضرورت مشروع بودن وسايل و مراعات ارزشهاي اخالقي در آن ، در آيات ذيل تذكر 
 است :
                

    /األنفال()

اري اگر)مسلمانان مظلوم( از شما كمك طلب كنند در كار دين پس برشما الزم است ي” 
 “ ناستكردن آنها مگر بر قومي كه ميان شما و آنها عهدي باشد ،واهلل به آنچه ميكنيد بي

ابند و د بشترداند كه به نصرت برادران مظلوم ديني خواين آيت كريمه بر مسلمانان واجب ميگ
ار ظالم ا كفبحق اخوت ديني را اداء نمايند . اما اگر نصرت و تعاون با آنها مستلزم عهد شكني 

ن يگرادميگردد ، در آنصورت نصرت و معاونت آنها جايز نيست ، زيرا خيانت و عهد شكني با 
 خائنين را منفور و مردود ميداند . وسيلة آن قرار ميگيرد و اسالم خيانت و

 
ـ    :پیوند اخالق با ايمان چهارم 

====================================================== 

 2/56، حاشية ابن عابدين   12/200المبسوط  -1
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1 . اهلل  ـ اخالق از ديدگاه اسالم پيوند محكم و ناگسستني با ايمان و تقوا دارد 
 درين مورد ميفرمايد : 

             /(4)التوبه

  “ن را پس تمام كنيد پيمانشان را تا مدت مقرر شان بيشك اهلل دوست دارد پرهيزگارا” 
ه كار هايي بميباشد و مبادرت ورزيدن  پس وفاء بعهد از عناصر اساسي تقوا و محبت با اهلل 

 آنرا دوست دارد از لوازم و مقتضيات ايمان است . كه اهلل 
 خوانيم كه : و در حديث شريف مي

 (ند اْحد عن انس )مس«   لاهُ َلا ِإمياانا لِمانإ َلا أامااناةا لاهُ واَلا ِدينا لِمانإ َلا عاهإدا » 
 “دارد ايمان ندارد آنكه امانت را مراعات نميكند و دين ندارد آنكه عهد و پيمان ن” 

شد . ن باد و پيماپس ايمان بايد ايجاد گر اخالق حسنه و در رأس آن امانت داري و حفظ عه
طلوب ان مو كسيكه در امانت خيانت كرد و تعهد خود را شكست ، اين امر نشاندهندة كمبود ايم

 و كوتاهي در تقواي او ميباشد . 
 در حديث ديگري ميخوانيم : 

ُ عالايإِه واسالاما قاالا وااَّللاِ »  يُ ؤإِمُن قاالُوا واماا ذااكا َّيا راُسولا اَّللِا قاالا   يُ ؤإِمُن وااَّللِا َلا  َلا ِمُن وااَّللاِ  يُ ؤإ َلا  أانا راُسولا اَّللِا صالاى اَّللا
 ( )مسند اْحد عن أِب هريرة « اْلإااُر َلا َياإماُن جاارُهُ ب اواائِقاهُ 

د د ، سوگنيمان ندارفرمودند : سوگند به اهلل كه ايمان ندارد ، سوگند به اهلل كه ا رسول اهلل ” 
همسايه  ية كهايمان ندارد ! گفتند ؛ اين چه كسي است يا رسول اهلل ؟ فرمود : همسابه اهلل كه 

 “ هايش از شر و بديهاي او در امان نباشد 
يمان اين حديث به صراحت نشان ميدهد كه اخالق بد منافي و متناقض با ايمان است و ا

 صحيح با اخالق ناپسند هرگز يكجا نميشود .
ـ   :جزاء  پنجم 
18 صوصيت ديگر نظام اخالقي اسالم اينست كه ارزشهاي اخالقي بدون پاداش وـ خ 

است و  شده جزاء بوده نميتواند . زيرا ارزشهاي اخالقي در اسالم به صورت اوامر ونواهي صادر
  شد .طبعاً عصيان و سركشي از اوامر شرعي و ارتكاب نواهي آن مستوجب جزاء و سزاء ميبا

د شرعي اخالق را زيرپا ميكند . گاهي در دنيا داده ميشود . جزاي كسيكه موازين و حدو
چنانچه قاضي ميتواند كه شاهد دروغگو ، شخص خاين ، انسان بدزبان و امثال آنها را با جزا هاي 
تعزيري مورد تنبيه و تعزير قرار دهد . و حانث شدن در قسم يعني وفاء نكردن به تعهدي كه با 

كفارة قسم ميگردد و چنانكه فقهاء ميگويند در پرداخت كفاره  قسم توثيق گرديده است ، سبب
يكنوع عقوبت دنيايي نيز شامل ميباشد . و حتي جزاي دنيايي گاهي هم به شكل هالكت دستجمي 
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 امتهايي ميگردد كه اخالق ناپسند در بين آنها شايع گرديده است . 
 «ي ات إرُُكونا الشارِيفا وا ى الإواِضيِع  عالا حلإادا اوا يُِقيُمونا ِإّنااا هالاكا مانإ كاانا ق اب إلاُكمإ أان اُهمإ كاانُ » 

 صحيح البخاري ، كتاب احلدود()                                                                        
توان راد ناجز اين نيست كه امتهاي قبل از شما به اين سبب هالك شدند كه حدود را بر اف” 

 “ق ميكردند و توانمندان و صاحبان قدرت را ترك ميكردند تطبي
ا حقوق گير شدن بزدلي و جبن در بين امت ، آزاد گذاشتن ستمكاران تاكثراً رذايلي چون همه

، همة  هانتامردم را ببازي بگيرند ، ترس از آنها و برگزيدن حيات خست بار و مملوء از ذلت و 
ي ي هاه سبب هالكت امت اسالمي و نزول مصايب و بدبختاينها اخالق نكوهيده و پستي اند ك

  بزرگي بر آنها گرديده و گنهكار و بيگناه را در بر گرفته است .
                  

(5األنفال/)                                                                                                                  

 ئينه اهلله هر آبترسيد از فتنة كه نرسد خاص به كسانيكه ستم كرده اند از شما ، و بدانيد ك” 
 “سخت عقوبت كننده است 

 
 مر ممكن است ؟آيا كسب فضايل اخالقي و تقويم اخالق ا

18 ثواب و ل وـ اكنون كه جايگاه اخالق در اسالم را شناختيم و عمق تأثير آنرا بر اعما 
ت نيك صفا عقابي را كه بدنبال دارد ، بيان كرديم ، اين سؤال مطرح ميگردد كه ؛ آيا ميتوان

 اخالقي را كسب و از بديهاي آن خود را برهانيم ؟
ه و لق شدخخوب از صفات الزمي انسان بوده و همراه با او  و يا اينكه صفات اخالقي بد يا

فات مطابق آن شكل گرفته است و هر نوع تغير و تبديل در آن ناممكن ميباشد ؟ چنانچه ص
 جسمي مانند بلندي و كوتاهي قد ، رنگ جلد وغيره را نميتوان تغير داد ؟

 خالصه ميشود :جواب اين سؤال تا جاييكه براي ما معلوم است ، در نكات ذيل 
مودن ناول : تعديل و تقويم اخالق بصورت كل ، امر ممكن است . به تعبير ديگر ، كسب 

اسالمي  ريعتفضايل اخالقي و دور كردن رذايل اخالقي نيز امر ممكن ميباشد . به اين دليل كه ش
اين دو  گرا به آراسته شدن به اخالق حسنه امر و از ملوث شدن با اخالق رذيله نهي كرده است و

 مر نمودنايرا زكار از حيطة توان بشر بيرون ميبود ، شريعت اسالمي هيچگاهي به آن امر نميكرد . 
يم اعدي داري قوبه اموري كه در توان انسان نباشد كامالً بيهوده و عبث ميباشد . و در فقه اسالم

  وانيم كه :كه اين امر را به صورت واضح تذكر داده است . مثالً در قواعد فقهي ميخ
 ( ميباشد مكلفيت راجع به انسان نميشود مگر آنچه از قدرت او“ ) ال تكليف إال بمقدور” 
 )مكلف ساختن به امر ناممكن در شريعت نيست(“ ال تكليف بمستحيل ” 
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ارد نرا دپس هر شخصي توان و استعداد آراسته شدن به اخالق حميده و پاك شدن از اضداد آ
 اخالق رذيله را كسب و از فضايل اخالقي عاري گردد .و برعكس ميتواند كه 

                
    /الشمس(  10ـ) 

ا ، رزگاريش را بدكاري و پرهيو به نفس و  آنكه درست اندام ساخت او را ، پس فهماند او ” 
ميخت اك آهر آئينه رستگار شد كسيكه پاك ساخت نفس را و هرآئينه ناكام شد كسيكه آنرا در خ

“)باگناه آلوده ساخت(
اعم از  خالقياما بايد بياد داشته باشيم كه استعداد و توانايي هاي انسانها در كسب صفات ا

دي در ر فر. چنانچه كه اهليت ، قدرت و استعداد ه خوب و بد و تعديل آنها با هم متفاوت اند
 وقلي كسب علوم مختلفه و ادراك حقايق ژرف با هم متفاوت بوده و هركسي مطابق توانايي ع

 ذكاوت خود چيزهايي را درك مينمايد .
ه دوم : بعضي اشخاص در جبلت و فطرت خود با صفات خاصي خلق شده اند ، به شكلي ك

سلوك و عملكردهاي او نسبت به ساير جوانب شخصيتش تبارز  اين صفت خاص در تمام
 هلل ول ابيشتري دارد . بهترين دليل اين سخن حديثي است كه ابو داود روايت كرده است . رس

 گفت : عبدالقيس )عائذ بن منذر ، معروف به اشج( را مخاطب قرار داده وقبيلة رئيس هيئت 
ِ َيُِب ُُّهما يكا خا لا إنا ف»  ةُ ا هللا: احلِلإ تا ْيإ : باِل هللا ب الانِ ي عالا جا ماا أِم هللا  خا لاُق ِبِِ  أاَنا أاتا هللارسولا  : َّي، قالا  ُم واألاَنا يإِهماا، قالا

: احلمُد َّللِا الاِذي جاب الاِّن على خا  ِ لاتا جاب الاكا عالا يإِهماا، قالا )سنن البيهقي(« ورسولُه ب ُُّهماا هللا َيُِ  ْيإ

ت . مور استو دو صفتي است كه اهلل آندو را دوست دارد ، بردباري و تأني در ا در وجود” 
ده است ق كراشج گفت : من اين دو صفت را در اخالق خود نشان ميدهم يا اهلل آنرا در فطرتم خل
و دا به بر ه مرك؟ فرمود : اهلل ترا برآندو صفت خلق كرده است . اشج گفت : حمد و ثنا اهلل راست 

 “لق كرده است كه اهلل و رسولش آنرا دوست دارند صفتي خ
ري واضح است كه مردم در صفات جبلي و آفرينشي متفاوت ميباشند چنانچه به صورت فط
 اين در موارد ديگري مانند قوت ادراك ، ذكاوت و عقليت با هم تفاوت دارند . حاصل سخن

فرينشي در شخصيت خود ميشود كه كسيكه يك نوع معيني از صفات اخالقي را به صورت آ
و قت ادارد ، استحكام بيشتر آن صفت و استمرار بر آن برايش سهل ميباشد زيرا فطرت و خل

 بهترين معاون درين راستا برايش ميباشد 
. 

 تقويم اخالق و كسب فضايل اخالقي از كدام راهها ممكن است ؟

1 مكن است . ـ تقويم و بدست آوردن فضايل اخالقي به يكي از اشكال ذيل م 
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وان در ا ميتراول : كاستن از تأثيرات آن و عدم اجراي خواسته ها و مقتضيات آن . اين شيوه 
مثالً  رد .برابر آن عده صفاتي بكار برد كه از جملة غرايز و در شخصيت همة انسانها وجود دا

ه است ردروايت ك غضب كه از جملة آنها ميباشد ، در حديثي كه امام بخاري از ابو هريره 
 ميخوانيم كه : 

ُ عالايإِه واسالاما أا »    « ت اغإضابإ َلا بإ ف ارادادا ِمراارًا قاالا لا َلا ت اغإضا ِّن قااوإصِ أانا راُجًَل قاالا لِلناِبِي صالاى اَّللا
 (ر من الغضب عن ابی هريره ، ابب احلذ)صحيح البخاري                                               

و ! آنمرد برايش گفت : غضب مش گفت : مرا وصيتي كن ! رسول اهلل  مردي به رسول اهلل ” 
 “ هربار برايش ميگفت : غضب مشو  سوالش را چند بار تكرار كرد و رسول اهلل 
 علماء در شرح حديث فوق گفته اند : 

ثار آاست كه  نهي از غضب در حقيقت نهي از اجراي مقتضيات آن است ، يعني بر ما الزم
 ضب را ازصل غغضب را زايل نموده و از اقدام به آنچه امر ميكند ، خود داري كنيم . نه اينكه ا

و  خود دور سازيم . زيرا غضب يك غريزه بوده و بخشي از طبيعت و شخصيت هر انسان است
 ريشه كن كردن آن به هيچ صورتي ممكن نيست .

ردن ابود كآوردن غريزة غضب است و چنانچه گفتيم نپس امر مطلوب ، تقويم و به اعتدال در 
ار ه قرآن به صورت كامل كار ناممكن ميباشد . ولي اين امر ممكن است كه غضب را تحت سيطر

اي آنرا ته هداده و از اجراي مقتضيات آن اجتناب كرد و به تعبير ديگر خشم را فروبرده و خواس
 ناديده گرفت .

 در قرآن كريم ميخوانيم كه : 
        /آل عمران(14) 

“و فروبرندگان خشم و غضب و عفو كنندگان از مردم ” 
ورد ستايش مآنها را بخاطر سيطره بر غضب و فروبردن آن  درين آيت مالحظه ميكنيم كه اهلل 

 غضب . و تمجيد قرار داده است نه بخاطر ريشه كن كردن 
 در آيت ديگري ميخوانيم : 

        /الشوري()

 “ يكنند مو چون به غضب آيند ، آنها بخشش ” 
يش درين آيت نيز عدة از مؤمنين بخاطر عدم اجراي خواسته هاي غضب مورد مدح و ستا

 قرار گرفته اند .
قي اخال و دور كردن كدورتها و توجيه سالم آنعده صفات دوم : با پيراستن ، مهذب ساختن

 ان واي كه اصالً در شريعت اسالم نيكو و پسنديده خوانده شده اند ولي در اثر گذشت زم
 تأثيرات محيطي به انحراف رفته اند . 
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خود  وبر سبيل مثال شخصي صفت شجاعت را در تجاوز بر ديگران ، قتل بيگناهان ، رياء 
برد بكار مي گرانه استعمال ميكند و يا سجية سخاء را در فخر فروشي ، رياء و تذليل دينمايي و غير

نده . اين سجاياي اخالقي در اصل خود محمود و پسنديده است ، ولي باين علت مذموم خوا
رين دنها شده اند كه از مسير صحيح و پسنديدة شريعت اسالمي انحراف كرده اند . پس تقويم آ

 ويده ض و اهداف پست و خسيس از برابر آنها دور گرديده و در جهتهاي پسنداست كه ؛ اغرا
 ركوبدرست توجيه گردند . يعني شجاعت را در جهت همكاري با ضعفاء ، دفاع از مظلوم ، س

ار ببرد و از بك نمودن ظالم ، جهاد در راه اهلل ، نابودي باطل پرستي و كفر و طلب رضاي اهلل 
ثال و ام اهداف ناپسندي چون رياء و خودنمايي ، كسب جاه ومقام دنياييبكار گيري آن بخاطر 

 آن اجتناب كند . 
سيلة وبه همينگونه ، صفت سخاوت در جهتي توجيه گردد كه مورد پسند اهلل متعال بوده 

چون  خير كسب رضاي او تعالي قرار ميگيرد . با اين هدف مسلمان بايد مال خود را در راههاي
 اير وجوها و سو همسايه ، سرپرستي يتيم ، معاونت با محتاجان ، دستگيري از بيوه هاكرام مهمان 

 خير به مصرف برساند . 
 يتوانمشرحي كه در فوق ارائه گرديد ، در احاديث زيادي انعكاس يافته است . از جمله 

 احاديث ذيل را تقديم نماييم : 
يا عانإ الراُجِل يُ قا   عانإ أاِب ُموساى قاالا ُسِئلا راُسوُل اَّللاِ »  اَّللِا  ًء أايُّ ذاِلكا ِف سابِيلِ قااتُِل رَّيا ًة واي ُ اتُِل شاجااعاًة وايُ قااتُِل ْحِا

 ح مسلم ، كتاب اْلمارة()صحي« َّللِا بِيِل اسا لإعُلإياا ف اُهوا ِف امانإ قااتالا لِتاُكونا كاِلماةُ اَّللِا ِهيا  ف اقاالا راُسوُل اَّللِا 
ظهار اپرسيده شد كه مردي بخاطر  روايت است كه از رسول اهلل  ابوموسي اشعري از ” 

يي نما شجاعت ميجنگد و يا بخاطر تعصب قومي و خانوادگي ميجنگد و مردي بخاطر رياء و خود
گد تا كلمة اهلل فرمود : كسيكه بجن ميجنگد ، پس كداميك از اينها در راه اهلل است ؟ رسول اهلل 

 “( بلند گردد ، فقط همان شخص در راه اهلل است )دين اهلل
 در قرآن كريم ميخوانم كه :

             

       /البقره(4) 

را  سى كه مالش، مانند كنسازيد آزار باطل  و گذاري هايتان را با منت ! صدقه اى اهل ايمان” 
 “  روز قيامت ايمان ندارد  و اهلل به به ريا به مردم انفاق مي كند و

 ميفرمايند : رسول اهلل 
ِم ْلإِسإ االنااسا ماعااِدنا ِخياارُُهمإ ِف اْلإااِهلِياِة ِخياارُُهمإ ِف »   « ذاا فاِقُهواإِ َلا

 ( تاب املناقب عن أِب هريرة )صحيح البخاري ، ك                                                    
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سالم ن در امردم طبيعتها و گونه هاي متفاوتي دارند و بهترين شان در جاهليت بهترين شا” 
 “است زمانيكه فقاهت حاصل نمايند

هاد خود نه در كاز فقاهتي كه حاصل كرده اند ، اخالق و صفات حميدة را  زيرا آنها با استفاده
م مرد دارند به صورت درست استعمال كرده و توجيه درست مينمايند و به اين ترتيب بهترين

ميشوند .

ختن سوم : تبديل نمودن صفات مذموم اخالقي به سجاياي نيك اخالقي ، مانند مبدل سا
  را به وفاء ، ظلم و تجاوز را به عدل و انصاف و غيره . دروغگويي به صداقت ، غدر

و در  كرده اين تبديلي امر ممكن بوده و در اكثر حاالت ميتوان صفات مذموم اخالقي را دور
كه جاي آن صفات زيبا و پسنديدة اخالقي را مستقر نمود . اين صورت را در وجود كساني

 يتوانيم .صادقانة توبه ميكنند به وضوح مشاهده كرده م
 

 وسايل تقويم اخالق :
1 ست د درـ وسايل زيادي وجود دارد كه انسان ميتواند با استفاده از آنها اخالق خو

مهمترين  .نموده و صفات پسنديدة اخالقي را در آن مستقر و صفات نكوهيده را از آن دور كند 
 اين وسايل ميتواند امور ذيل باشد : 

 اسالم لم ، شناخت فضايل اخالقي و سجاياي نيكويي است كهمقصد ما از ع است وـ علم  1
موده هي نبه آنها امر نموده است و بالمقابل شناخت و درك آن رذايلي است كه اسالم از آن ن

دي است . شناخت و درك فضايل و رذايل اخالقي براي هر فرد مسلمان خيلي ضروري و بنيا
ام ز كدكدام صفات خود را آراسته نموده و ا است . چه ، بدون آن ناممكن است بفهمد كه با

 صفات خود را پاك سازد . 
ست و خوشبختانه اسالم تكليف بحث و تحقيق درين مورد را از دوش مسلمانان برداشته ا
دوش بهردو نوع صفات اخالقي را به تفصيل بيان و معرفي نموده است . و صرف اين امر را 

گاه ا جايدر برابر اين صفات به نقد و بررسي بگيرند تمسلمانان گذاشته است كه نفس خود را 
نفس  ت درخود را درك كرده و به اصالح كم و كاستيهايي اقدام كنند كه در رابطة با اين صفا

 مي مزيناسال خود مشاهده ميكنند تا بتوانند بعد از مجاهدت و تالش ، خود را حقيقتاً با اخالق
 سازند . 
 بلكه بر  جرد انواع صفات اخالقي درين راستا كافي نميباشد ،ـ البته معرفت و شناخت م

ق مسلمان واجب است كه ضرورت و حاجت خود به اخالق حسنه را درك كند و بداند كه اخال
ه جنت دن بحسنه پيوند ناگسستني با ايمان و تقوا داشته وسبب كسب رضاي اهلل متعال و داخل ش

 ميباشد . 
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از  اخالقار بيش از حد اخالق نكوهيده را بداند ، زيرا سؤعالوه بر آن الزم است كه اضر
 ست . و داخل شدن به جهنم ا جملة عاليم نفاق و نشانه هاي ضعف ايمان و سبب خشم اهلل 

 اهلل اينگونه معرفت است كه او را بسوي آراسته شدن به اخالق حميده بخاطر كسب رضاي
يدارد . زيرا از اخالق بد باز م از خشم اهلل  متعال رهنمون ميشود . همچنان او را بخاطر ترس

 يكند .ار مآشكار است كه انسان بسوي اموري كه رغبت دارد ميشتابد و از چيزهاييكه ميترسد فر
 بلكه  شناسد ،نرا بـ البته براي تقويم اخالق اينهم كفايت نميكند كه اخالق نكوهيده و نتايج آ

 .شود  هميشه در ذهنش حاضر باشد تا مبادا فراموششالزم است تا اين معرفت و شناخت براي 
ي همال و باو همين فراموشي است كه منتج به “ فراموشي آفت علم است ” زيرا چنانچه گفته اند 

ر . د توجهي در ارزشهاي اخالقي گرديده و اثر آنرا در نفس و سلوك انسان ضعيف ميگرداند
ست كه كته انصادر ميگردد . با درنظر داشت همين چنين حالتي است كه افعال ناشايسته از انسان 

د . يان ميكنبنرا آقرآن كريم معاني و ارزشهاي اخالقي را باربار تكرار كرده و به شيوه هاي مختلفي 
  و تأكيد ميكند كه عملي كه از آدم عليه السالم صادر گرديد ، به سبب نسيان بود .

              /(115)طه

 “ صدي  قر او يقيناً ما تأكيد كرده بوديم به آدم پيش ازين ، پس فراموش نمود و نيافتيم د”
عدل  واز شنيدن سخن مردي كه گفت ؛ اي امير المؤمنين تو بحق  و زمانيكه سيدنا عمر 

 ايد : ميفرم مير المؤمنين اهلل يكي از حاضرين گفت : اي ا نمايي ، به خشم آمد ،فيصله نمي
          األعر(/1اف)

 “  گرداناز نادانان روى ب ، و به كار پسنديده فرمان ده ، و گذشت را پيشه كن عفو و” 
 گفت : راست گفتي و آثار غضب از وي دور است . عمر و اين شخص از جملة جاهالن 

 گرديد .
ه كزشها پس تذكر و ياد دهاني هميشگي ارزشهاي اخالقي و ياد آوري اساس و بنياد اين ار

ن است ثار ايماو آ ايمان به اهلل ميباشد و يادداشت اين امر كه التزام به ارزشهاي اخالقي از ثمرات
 ر حدود اخالق اسالمي نگهميدارد .، عملكرد مسلمان را هميشه د

اهيم ـ وسيلة مؤثر ديگري درين راستا اينست كه در جهت تقويت و تركيز معاني و مف 4
ايمان به  و اعتقادي در نفس اهتمام و توجه كامل صورت گيرد كه در رأس آنها ايمان به اهلل 

 قرار دارد .  آخرت و ايمان به رسالت محمد 
ربت و بيگانگي در زندگي دنيا و درك اين حقيقت كه انسان عنقريب بعد از آن ، احساس غ

ازين دنيا سفر ميكند و از تمام عملكردهاي خود مورد محاسبه و مجازات قرار ميگيرد و اخالق از 
وعدة راستين ثواب به آراستگان اخالق اسالمي داده است و  جملة اين اعمال است و اينكه اهلل 
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مي را دور مي اندازند مورد عقاب و سزاء قرار ميدهد ، همة اينها در كساني را كه اخالق اسال
 راستاي تقويم اخالق تأثير بسزايي دارند . 

مادة آبدون شك بارور شدن عقايد اسالمي در نفس انسان سبب گشايش نفس گرديده و آنرا 
ستني با اگسند نپذيرش تمام سجاياي اخالقي ميگرداند . زيرا چنانچه گفتيم ، اخالق اسالمي پيو

به  ،يدا كندپسوخ انسان قوت يابد و ر ايمان و ارزشهاي تقوا دارد و به هر اندازة كه ايمان در قلب
رد كردهاي فعمل همان اندازه اين رابطه قويتر ميگردد و استحكام اين رابطه ، اخالق پاكيزه را در

نين يرا چزايل نميگردد . زمسلمان ثابت تر و راسختر ميسازد . به گونة كه هيچگاهي ضعيف و 
ة فياضي از چشم پيوند يافته و مادة استمرار ، بقاء و صالح خود را“ قوي و عزيز” انساني با ذات 

 . باشدبدست مي آورد كه هيچگاهي نميخشكد . و آن ، ايمان به اهلل و لوازم اين ايمان مي
حكام زي استذات قوي و عزيبنابرين ، مسلمان هيچگاهي تن به ذلت نميدهد زيرا رابطة او با 

 روردگاريپنين چيافته است كه همة عزت در اختيار اوست . )و هلل العزة جميعاً( و مؤمناني كه با 
 ( .در رابطه اند حتماً نصيبي ازين عزت ميبرند . )و هلل العزة و لرسوله و للمؤمنين
ه بودش قي مانند خمؤمن از هيچ مخلوقي بيم و هراس ندارد ، لذا هيچگاهي در برابر مخلو

مام اند كه تميد تملق و كرنش نميپردازد ، خود را ذليل نميسازد و به منافقت روي نمي آورد . زيرا
 كارها از جمله ، نفع و ضرر ، مرگ و زندگي ، رزق و روزي همه بدست اوست . 

            8 2      
(10يونس/)                                                                                                                    

ر حق تو واهد داگر برساند اهلل به تو رنجي را ، پس نيست بردارندة آنرا مگر او ، و اگر خ” 
از  واهدرا ، پس نيست هيچ دفع كنندة فضل او را ، ميرساند فضل خويش را به هركه بخ نعمتي

 “ بندگان خود و او آمرزنده و مهربان است 
بروت جان و درين احساس سربلندي و عزتمندي مؤمنانه به مقدار ذرة هم شائبة از تكبر ، طغي

خص مؤمن ميباشد و ش به اهلل  و خود پسندي وجود ندارد ، زيرا عزت مؤمن برخاسته از ايمان
 ست ، همهر اوميداند كه كبرياء و جبروت تنها و تنها سزاوار اهلل متعال و واحد است و آنچه غي

 د ؟!ر كنمخلوق ، محتاج و مقهور فرمان اويند ، پس چگونه شخص فقير و محتاج بر ديگران تكب
بعد از  ،دبار ميباشد . چه با چنين درك و احساس است كه فرد مسلمان هميشه متواضع و بر

خت شنا آنكه پروردگارش را شناخت ، قدر و منزلت نفس خود را نيز ميشناسد و كسيكه خود را
 به هيچصورت تكبر نميورزد . 

چنين مؤمني در حاليكه احساس عزت و سربلندي مينمايد ، سخت متواضع و حليم است . 
از چنان اميدي برخوردار است كه يأس و صبر جميل و اعتماد كامل نيز توشة راهش ميباشد و 

نااميدي در آن خلل وارد كرده نميتواند و اطمينان و سكوني در خود احساس ميكند كه هيچگونه 
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اضطراب و تشويشي با آن خلط نميشود ، زيرا ايمان است كه اينهمه فضايل خجسته را در وجود 
 وي به ثمر رسانده است . 

                

 (8الرعد/)                                                                                                                   
 دلها ا ياد اهللبه خاص ان بياد اهلل ، آگاه باشيد كآنهاييكه ايمان آوردند و آرام مييابد دلهاي ش” 

“آرام مي يابد
اب و اضطر او ميداند كه آنچه اهلل مقدر كرده است ، حتماً واقع ميشود پس هيچ جايي براي

 تشويش وجود ندارد . 
                  

 (51التوبه/)                                                                                                             

ياور  وو يار بگو هرگز بما نخواهد رسيد مگر آنچه را كه اهلل براي ما مقرر كرده است ، ا” 
“توكل كنند مؤمنان ماست ، و فقط بر اهلل بايد 

 .  او يقين دارد كه كسيكه بر اهلل متعال توكل كند ، او برايش كافي و بسنده است
 شجاعت ، جرأت و پايداري برحق از اخالق راسخ در شخصيت مسلمان است و ماداميكه

 اند . زيرميك قلبش با نور ايمان معمور باشد اين ارزشهاي با رونق بيشتري در عملكردهايش تبارز
ذلت و  ن بهتايمان به او تعليم ميدهد كه زندگي دنيا ارزش اين را ندارد كه مسلمان بخاطر آن 

از ترس  اهانت بدهد و ترس و جبن بر او غلبه كرده و در جاييكه اقدام به عملي الزم است ،
روزي  تماًمرگ از آن خود داري كند زيرا ميداند كه اجلها مقرر گرديده است و هر جسم زندة ح

 با مرگ روبرو ميگردد .
       /(185)آل عمران 

 “هر نفسي چشندة مرگ است ” 
              (145/)آل عمران 
“وقت مقرر و نيست هيچ نفسي را كه بميرد مگر به حكم اهلل ، نوشته شدة يك ” 

مرات قناعت ، عفت نفس و احساس استغناء از مخلوقات و آنچه در دسترس آنهاست ، از ث
 پاكيزة ايمان است ، زيرا انسان مسلمان به اين فرمودة الهي ايمان دارد كه : 

                 آل(/عمران)

نعمت   فراخبگو برتري و فضل به دست اهلل است ، ميدهد آنرا هر كسي را كه بخواهد و اهلل” 
 “  و داناست

 است . و ميداند كه ارزاق مخلوقات همه بدست اهلل 
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         /الرعد() 
“ هد و تنگ ميكند )از هركسي را كه بخواهد(اهلل ميگشايد روزي كسي را كه بخوا” 

ماداميكه  ابد .به همينگونه ساير سجاياي اخالقي در نفس او راسخ گرديده تداوم و استمرار ميي
مان را گ ايبر چنان ايمان عميقي استوار گردد كه در تمام زواياي قلبش داخل شده و نفس او رن

سيلة قاد وتقويت معاني و ارزشهاي ايمان و اعتبخود گرفته باشد . پس تعميق ايمان در قلب و 
 مهمي در جهت آراسته شدن به اخالق نيكو و پيراسته شدن از اخالق رذيله ميباشد .

ا رنسان ـ انجام دادن و قيام به اعمال نيك است كه سبب تقويم اخالق ميگردد و نفس ا 5
 ند و علمرد كخبيث را از خود ط آماده ميسازد كه اخالق پاكيزه را به آساني قبول كرده و اخالق

 بدون عمل درين راستا كافي نميباشد . 
 ميفرمايد :  اهلل 
       /الشمس()

 “يقيناً كامياب شد كسيكه نفسش را پاك ساخت ” 
د ايبپس “ . به كاميابي رسيد كسيكه شيوه و كيفيت تزكية نفس را آموخت” و چنين نفرمود كه 

ته و داش تزكية نفس عمالً صورت گيرد و انسان اعمالي را انجام دهد كه تزكية نفس را در پي
 وسيلة رهايي از امراض و رذايل اخالقي گردد . 

ولي او  مثالً مريضي كه عالج برايش توصيف گرديده و دواي مناسب برايش تجويز ميگردد .
ه هميشه گر چصورت از دواء مستفيد نميگردد اعمالً از آن استفاده نميكند ، چنين مريضي به هيچ

 بسوي آن نگريسته و تركيب و كيفيت تأثير آنرا هميشه با خود تكرار كند . 
 وضي واع عبادتهاي فرـ از جملة اعمال نيك و مفيد در جهت تقويم اخالق ، اداي ان 

الق اخ ات وترك عاد ، نفس را تزكيه نموده و نيل به اخالق پسنديده وميباشد. زيرا عباداتنفلي 
ه خالق حسناقوت ووسيلة پاكي، تزكيه، وقايه  . بنابرين عبادات بهترينناپسند را برايش آسان ميسازد

  ميباشد
  فرمايد :از ميقرآن كريم در بعضي موارد به اين مفهوم اشاره نموده است . چنانچه در مورد نم

          /(45)العنكبوت

 “ يقيناً نماز از بي حيايي ها و كارهاي زشت منع ميكند ” 
 و در مورد زكات ميفرمايد : 

       5  /التوبه(10)

 “ قه ه آن صدكني ايشانرا ببگير از اموال شان زكات را تا پاك سازي ايشان را و با بركت ” 
يه د تصفيعني آنها را از بخل و مال پرستي پاك و نفوس شانرا از مكدرات و اخالق ناپسن

 ميكند .
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ميدهد  ا رشدروزه در نفس انسان فضايلي مانند صبر ، قوت اراده ، عزيمت و رهايي از رياء ر
ضايل انسان را در كسب ف، حج تربيت عملي روح و رياضت مؤثر نفس و وسيلة فعالي است كه 

غلبه بر  اخالقي و رهايي از صفتهاي مذموم كمك مكند . در حج تربيت عملي بر صبر ، اخالص ،
ر دي ، غرودپسنشهوتها ، انفاق مال در امري كه مورد پسند اهلل متعال است ، رهايي از تكبر ، خو

 روف است . و تجاوز از قدر نفس ميباشد كه تفصيالت آن در كتب فقه مذكور و مع
ماني و اي ايهكذا ، با مداومت بر ساير عبادات نفس انسان تزكيه ميگردد و در اثر آن ارزشه
م اخالق ه تختقوا تقويت و استمرار ميبابد كه اخالق نيكو از جملة آنها ميباشد . آشكار است ك

فس نات ادپسنديده و نيكو جز در نفسهاي پاكيزه و تزكيه شده نميرويد و هيچ چيزي مانند عب
 انسان را تزكيه و آمادة پذيرش اخالق نيك و رهاي از اخالق رذيله نميسازد . 

                  

              

    /المعارج(1  ـ5)

)جزع ستتاب اي، ب چون آسيبى به او رسد،  تاب آفريده شده استيب همانا انسان حريص و” 
 ر بخيل وفاه[ به او رسد، بسيار مال و خوشى ]و هنگامي كه خير و و و فزع و بيتابي ميكند(

ن كه در آنا و ، پايدارند آنان كه همواره بر نمازشان مداوم و ، مگر نماز گزاران ، بازدارنده است
 [ ثروت محروم ]از معيشت و اموالشان حقّى معلوم است براى درخواست كننده ]تهيدست[ و

  له كردنمقاب هايي از آن است وـ انجام دادن اعمال متضاد با اخالقي كه انسان خواستار ر 
ه با مقابل روش ضديت و” با مقتضيات آن نيز درين راستا مؤثر است و ميتوان اين روش را بنام 

 ناميد . “ شيطان
و  د شدهچنانچه ميدانيم كه شيطان از موجوديت هر نوع اخالق مكروه در نفس انسان خورسن

بش مزين صاح جيهات و داليل باطل آنرا در نظردر جهت بقاء و استمرار آن ميكوشد و با ارائه تو
الف برخ ميسازد . زماينكه انسان به عملي اقدام ميكند كه در ضديت با خواسته هاي شيطان و

ه كردد اخالق ناپسند باشد ، حتماً سبب غيظ و نااميدي شيطان ميگردد و اين حالت سبب ميگ
ات باطل وجيهود داري نموده و از القاي تشيطان در آينده از مزين كردن آن عمل در نظر انسان خ

س آن اسا ودوري كند و چون شيطان از او دور گرديد ، اين امكان برايش ميسر ميگردد كه كيان 
ب كه اسبا كروباخالق ناپسند را ويران كرده و آنرا كامالً نابود سازد . درست مانند دواي ضد مي

 نمود :  تناداين شيوه ميتوان به حديث ذيل اس و عوامل مرض را نابود ميسازد . براي اثبات صحت
 )مسند اْحد(«   الإِمسإِكْيا أاطإِعمإ وا  ق الإبِِه ف اقاالا امإساحإ راأإسا الإياتِيِم قاسإواةا  عانإ أاِب ُهراي إراةا أانا راُجًَل شاكاا ِإَلا الناِبِي » 
، شكايت كرد رسول اهلل روايت است كه مردي از قسوت و سنگدلي خود به  از ابو هريره ” 
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 “مساكين را طعام بده برايش توصيه كرد كه برسر يتيم با دست ترحم مسح كن و آنحضرت 
حسد  ه شخصاز مثالهايي مقابله با اعمال متضاد و نا اميد ساختن شيطان ، عالج حسد است ك

د كه دي واهدكننده به استغفار و دعاي خير به شخص مورد حسد اقدام كند . در اثر اين عمل خ
 ومساكين  وراء اثرات حسد از قلبش زايل ميگردد . و عالج تكبر و غرور را ميتوان با نشستن با فق

ده و ب آمتهي دستان ، نشستن در آخر مجلس و اقدام به كارهايي نمود كه نزد مردم حقير بحسا
 شايستة متكبرين نميباشد مانند حمل نمودن پشتارة چوب و غيره . 

 . است ر شدهذك كه ميتوان آنرا از همين شيوه ناميد ، توصية است كه در حديث ذيلاز اعمالي 
ُ عالايإهِ »  قاائٌِم ف الإياجإِلسإ فاِإنإ ذاهابا  ذاا غاِضبا أاحادُُكمإ واُهوا الا لاناا إِ قا لاما  واسا عانإ أاِب ذارٍي قاالا ِإنا راُسولا اَّللِا صالاى اَّللا

 )سنن اِب داود ، كتاب األدب(«  ف الإياضإطاِجعإ عانإهُ الإغاضاُب واِإَلا 
د و شبه ما گفت : چون يكي از شما خشمگين  روايت است كه رسول اهلل  از ابو ذر ” 

 “ايستاده بود بايد بنشيند اگر خشم او دور شد خوب و در غير آن تكيه بزند
 در حديث ديگري ميخوانيم كه : 

 « ا غاِضبا أاحادُُكمإ ف الإي ات اواضاأإ أُ النااُر اِبلإمااِء فاِإذا ّنااا تُطإفا ِر واإِ لنااااِن واِإنا الشايإطاانا ُخِلقا ِمنإ ِإنا الإغاضابا ِمنإ الشايإطا » 
 (ن ابو داود ، كتاب األدب عن عطية )سن                                                                   

آب  ة شيطان است و شيطان از آتش خلق شده است ، و آتش بوسيلةغضب از ناحية وسوس” 
 “خاموش ميشود ، پس زمانيكه يكي از شما خشمگين شد بايد وضوء كند 

ه كي را ـ راه ديگر براي كسب اخالق نيكو ، شيوة تكلف است . به اين شرح كه ؛ اخالق 8
ار به واد يگيرد و نفس خود راانسان ميخواهد خود را به آن آراسته سازد ، با تكلف در پيش م

را  عمل اجراي آن ميگرداند . چنانچه اگر ميخواهد كه صفت حلم و بردباري راكسب كند ، اين
 رده و بهكدات در ابتداء با تكلف انجام ميدهد و تا زماني به آن ادامه ميدهد كه نفسش به آن عا

 طبيعت و سجيه در نفس او تبديل گردد . 
هر ان ظامداومت ضرورت دارد تا تأثيرات آن در اعمال و اخالق انس اين شيوه به تكرار و

نوعي  ا ازرگردد و طبعاً مداومت بر آن صبر و استقامت ميخواهد . پس انساني كه ميخواهد خود 
 ي كهاخالق ناپسند نجات دهد ، الزم است كه صبر را پيشة خود بسازد ، درست مانند مريض

ن اعمال بر آ وبر آن صبر ميكند . زمانيكه صبر و استقامت ورزيد دواي تلخ و بدمزه را ميخورد و 
مل عجام مداومت كرد ، نفسش منقاد گرديده و با عمل نيك الفت ميگيرد ، بعد از آنست كه ان
خط  وشتنمذكور برايش لذيذ ميگردد . چنانچه كسيكه ميخواهد خط خوب و زيبا داشته باشد ، ن

وشتن خط نكه  و تمرين كند تا خطش زيبا گردد ، بعد از آن است و كتابت را بايد تا مدتها تكرار
 زيبا برايش آسان و خوش آيند ميگردد . 

  ـ آميزش با مسلمانهاييكه داراي اخالق نيك و حسنه ميباشند ، بدون شك همنشيني با آنها
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يم كه بهترين وسيلة در راستاي تزكيه و پاكسازي اخالق هر انساني ميباشد . زيرا همه ميدان
همنشيني با انسانهاي صالح و داراي اخالق حسنه و همصحبت شدن با آنها در نفس انسان تأثير 
فوق العاده دارد و او را حتماً بسوي اقتباس از فضايل ميكشاند . چنانچه از قديم األيام گفته اند كه 

 1“طبع از طبع ديگران رنگ ميگيرد” 
 : رمايندميف ، رسول اهلل روايت كرده است ري حديثي كه امام ترمذي از ابو سعيد خدو در

 « َلا ُتصااِحبإ ِإَلا ُمؤإِمنًا واَلا َياإُكلإ طاعااماكا ِإَلا تاِقي   »
 “همنشيني و مصاحبت مكن مگر با مؤمن و طعامت را نخورد مگر انسان متقي ” 

ز و ا ء ميكندبخاطر اينكه انسان حتماً به همنشين و همصحبت خود در بعضي كارها اقتدا
 صحابصفات او متأثر ميگردد . به همين علت سلف صالح ما هميشه از همنشيني و صحبت با ا

 بدعت و معاصي و انسانهاي بد اخالق منع ميكردند . 
ن بهتري وـ انتخاب قدوة حسنه وسيلة مهم ديگري در جهت تقويم و تزكية اخالق ميباشد  10

 ميفرمايد :  يباشد . چنانچه اهلل م نمونه و قدوه براي ما رسول اهلل 
                 
   /األحزاب(1)

رد دا ميداهر آئينه است در تعليم رسول اهلل براي شما الگوي نيكي براي كسيكه همواره ” 
 “)ثواب( اهلل و روز آخرت را و اهلل را بسيار ياد ميكند

ا چشم سر مشاهده ببي بهره اند و نميتوانند او را  پس اگر مسلمانان امروز از ديدار رسول اهلل 
ر سيرت تحضاكنند ، ولي ميتوانند كه او را با بصيرت قلبي خود مشاهده كنند و با مطالعه و اس

لذا هر شخص  .ه شمايل و اخالق ارجمند و كريمانة ايشان را مشاهده كنند معطر ايشان ميتوانند ك
ت مبارك شان را بار بار بخوانند و شخصي مسلمان را تأكيداً وصيت ميكنيم كه سيرت رسول اهلل 

 را در ذهن خود مجسم نمودده و خود را در مجلس ايشان تصور كنند . 
خالق ااز خير و خوبي و اعمال با عظمت و بعد از ايشان ، سيرت اصحاب كرام كه مملوء 

ري ه نفنيكو و بهترين قدوه و سرمشق براي مسلمان ميباشد . بخصوص سيرت خلفاي راشدين و د
 جرينكه مژدة بهشت براي شان داه شده است و اصحاب بدر ، اصحاب بيعت رضوان و ساير مها

 و انصار بهترين نمونه ها اند . 
حيط فاسد درست مانند كسيكه از محيط آلوده با امراض فرار ـ ترك كردن و فرار از م 11

ميكند و رفتن به سوي محيط و اجتماع سالمي كه افراد و گروههاي نيك و صالح را در خود جاي 
داده است ، نيز در جهت تقويم اخالق تأثير زيادي دارد . زيرا محيط نيك و صالح سبب تقويت 

====================================================== 

 نفس انساني خو پذير است          ا بدان كم نشين كه بد ماني ـ شيخ سعدي در همين معنا فرموده است : ب1
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 . ناپسند جلوگيري و حفاظت مينمايد ز ظهور و تبارز اخالقارزشهاي اخالقي در انسان گرديده و ا
 ه اينهيچ انساني نبايد خود را در معرض سيالب مفاسد جامعه و محيط فاسد قرار دهد ب

 !رد !حجت كه داراي اخالق متين و مستحكم بوده و از تأثير گذاري گذاري جامعه ترسي ندا
ه به محيط آلوده ، درست مانند كسيك اي بيش نيستاين غرور يك توهم محض و غلط فهمي

يت به مرض سل داخل ميشود و چنين استدالل ميكند كه جسم قوي و مقاوم داشته و از سرا
 مرض در امان ميباشد . 

 ت : در استدالل به صحت اين سخن ميتوان به حديثي استناد كرد كه چنين وارد شده اس
ُدإرِيِي أانا ناِبا  » ُكمإ راُجٌل ق اتالا تِسإعاًة واتِسإِعْيا ن افإًسا  كاانا فِيمانإ كاانا ق اب إلا سالاما قاالا يإِه وا  عالا  اَّللِا صالاى اَّللاُ عانإ أاِب ساِعيٍد اْلإ

هُ  ارإِض فاُدلا عالاى رااِهٍب فاأاَتا لاُه ِمنإ ت اوإباٍة ف اقاالا َلا ف اقات الاهُ هالإ ف ا سإعاًة واتِسإِعْيا ن افإًسا تِ ناُه ق اتالا الا إِ ف اقا  فاساأالا عانإ أاعإلاِم أاهإِل األإ
ارإِض فادُ   ن افإٍس ف اهالإ لاُه ِمنإ ت اوإباٍة ف اقاالا ن اعامإ قاالا إِناُه ق اتالا ِمائاةا ف ا ُجٍل عااَلٍِ لاى را عا لا فاكامالا بِِه ِمائاًة ُثُا ساأالا عانإ أاعإلاِم أاهإِل األإ

ا الت اوإ  ُوُل ب اي إناُه واب اْيإ ًسا ي اعإبُُدونا اَّللاا أُ ِإنا ِِباا فا كاذاا ا وا باِة انإطاِلقإ ِإَلا أارإِض كاذا وامانإ َيا اعإبُدإ اَّللاا ماعاُهمإ واَلا ت ارإِجعإ ِإَلا أارإِضكا فا َنا
 )صحيح مسلم ، كتاب التوبة(« فاِإن اهاا أارإُض ساوإٍء ....اخل 

بل از شما قد : در بين امتهاييكه فرمودن روايت است كه رسول اهلل  از ابو سعيد خدري ” 
ردم مان از مهل زابودند ، مردي بود كه نود ونه نفر را به قتل رسانده بود . پس در مورد داناترين 

 و نوداكه  سؤال كرد . مردم او را بسوي راهبي رهنمايي كردند . او نزد راهب آمده و عرض كرد
 ه !: ن توبه برايش باز است ؟ راهب گفت و نه نفر را به قتل رسانده است ، آيا راهي بسوي

ن انسان داناتري از ازآنمرد راهب را به قتل رساند و با قتل او صد نفر را پوره نمود . بعد از آن ب
گفت كه  وفته آن زمان سؤال كرد . او را بسوي مرد دانشمندي رهنمايي كردند . او نزد آن عالم ر

 ي بسوي توبه برايش باز است ؟صد نفر را به قتل رسانده است ، آيا راه
برو  رزمينراهب گفت : بلي ، چه كسي بين تو و توبه ات حايل واقع ميشود ؟ ولي به فالن س

و ، ش مصروف اهلل زيرا در آنجا مردمي اند كه به عبادت اهلل مصروف اند و تو نيز با آنها به عبادت
 “ ...و بسوي سرزمين خود برنگرد زيرا اينجا سرزمين بدي است 

به  رفتن واين حديث به صراحت بيان ميكند كه بيرون شدن از محيط و جامعة آلوده به فساد 
.  سوي جامعه ومحيط سالم و پاك و يكجا شدن با جماعتهاي مؤمن و عابد امر ضروري است

 . زيرا زندگي كردن با آنها بهترين زمينه ساز كسب استقامت و دوري از بديها ميباشد
الم ست كه انسان را در معرض معصيت و سؤ اخالق قرار ميدهد و محيط محيط فاسد همانس

سنه كمك حالق و صالح همان جوامعي اند كه انسان را در طاعت از اهلل متعال و نيل به تقوا و اخ
 ميكند . 

1  ـ ميل و رغبت داشتن به همة صفات نيكو، به اين اعتبار كه اينها گوهرهاي گرانبهاي
ت و حفاظت آنها بر هر انساني واجب بوده و در هيچ شرايطي تفريط و سهل انساني بوده وصيان
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انگاري نسبت به آنها مجاز نميباشد . و حقير نشمردن تمام صفتهاي قبيح اگر چه خيلي بسيط 
وكوچك بنظر برسد . زيرا انسان مؤمن هيچ يك از صفات پسنديده را حقير و ناچيز نميداند و 

 وهيده و زشت بي تفاوت بوده نميتواند .نسبت به هيچ يك ازصفات نك
حي ت قبيچه بسيار واقع شده است كه يك صفت نيكو انسان را به درجات بلند ميرساند و صف

م را به صفت پيامبر گرامي اش اسماعيل عليه السال او را به آتش جهنم داخل ميگرداند . اهلل 
 صداقت در وعده مورد ستايش قرار داده و ميفرمايد : 

               /(54)مريم 

 دهش فرستاده ، كه او وفا كننده به عهد و ، ]سرگذشتِ[ اسماعيل را ياد كن در اين كتاب و” 
 “.  پيامبر بود

 « ُ عإُت راُسولا عانإ عاِديي بإن حااِتٍِ راِضيا اَّللا ُ عا  صالا  اَّللاِ عانإُه قاالا ْسِا « ُقوا الناارا والاوإ ِبِشقِي تاإراٍة لايإِه واسالاما ي اُقوُل ات ا ى اَّللا
 )صحيح البخاري ، كتاب الزكاة( 

ز آتش شنيدم كه فرمودند : ا روايت است كه گفت : از رسول اهلل  از عدي بن حاتم ” 
 “ ظت كنيد اگر چه با صدقه كردن نيم خرما هم باشد جهنم خود را وقايه و حفا

ت همچنان مداومت و هميشگي بر يك صفت سبب رسوخ آن در نفس انسان ميگردد و اگر صف
 .  يدهدمخير بود ، برايش خير و خوبي مي آورد و اگر صفت بد بود ، بدي و شرارت را تحويلش 

 چنين آمده است :  در حديث رسول اهلل 
ماا وا  ي اهإِدي ِإَلا اْلإاناِة ِإنا الإرِبا وا لإرِبِي ادإِق فاِإنا الصِيدإقا ي اهإِدي ِإَلا عالايإُكمإ اِبلصيِ  ِد اَّللِا قاالا قاالا راُسوُل اَّللِا عانإ عابإ » 

الإكاِذبا ي اهإِدي ِإَلا الإُفُجوِر واِإنا  واالإكاِذبا فاِإنا  َّياُكمإ دِييًقا واإِ  صِ  اَّللاِ ي ازااُل الراُجُل ياصإُدُق واي اتاحاراى الصِيدإقا حاَّتا يُكإتابا ِعنإدا 
 « ذاااًب  يُكإتابا ِعنإدا اَّللِا كا كاِذبا حاَّتا راى الإ تاحا الإُفُجورا ي اهإِدي ِإَلا النااِر واماا ي ازااُل الراُجُل ياكإِذُب واي ا 

 صحيح مسلم ، كتاب الرب و الصلة()                                                                             
بر خود  فرمودند : صدق و راستي را روايت است كه رسول اهلل  از عبداهلل بن مسعود ” 

مردي  وبرد الزم گردانيد ، زيرا راستي بسوي نيكي هدايت ميكند و نيكي انسان را بسوي جنت مي
يشود . و از مراستگو نوشته  باشد تا آنكه نزد اهلل هميشه راست ميگويد و در جستجوي راستي مي

تش آسوي بدروغ خود داري كنيد زيرا دروغ انسان را بسوي بدي ها ميكشاند و بديها انسان را 
 “ميشود  وشتهميبرد ومردي هميشه دروغ ميگويد و در پي دروغ ميباشد تا آنكه نزد اهلل دروغگو ن

1 ودين، هوشيار را بر قبول نصيحت انسانهاي متمسلمان الزم است كه نفس خود ـ بر 
 هبد . . زيرا انسان مؤمن عيوب ديگران را بهتر از خود شخص مشاهده ميكنراستكار عادت دهد

ه هميش ، عمل پسنديده و ضروري دانسته ميشود . عمر همين لحاظ است كه صحبت با نيكان
 ميفرمود : 
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 “ن نشان ميدهد رحم كند انساني را كه عيوبم را بم اهلل ” 
ي انسان كردهايقيناً نصيحت كنندة راستين كه عيوب انسان را بيان كرده وعادات بد را در عمل

كه  دهد نشاندهي مينمايد ، مستحق شكران و تقدير است .چنانچه اگر كسي گژدمي را بتو نشان
را از آن راًباالي جسمت در حركت است و يا زير لباست داخل شده است ، از او تشكر كرده و فو

رفته گورت صخود دور ميكني ، به همينگونه با كسي كه عيوب انسان را نشان ميدهد بايد برخورد 
و  م ها اندگژد و بخاطر ازالة آن عيوب اقدام فوري و جدي انجام داد . زيرا اخالق رذيله بدتر از

 قلب انسان را نيش زده و زهر كشندة خود را در آنجا ميريزند . 
سايل ولبته عضي وسايل و ابزار هاي مهم براي تقويم اخالق و كسب عادات نيكو ، ااين بود ب

 مهم ديگري نيز وجود دارد و ما درين بحث به همينقدر اكتفاء ميكنيم . 
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 : بحث دوم 
 
 
 

 نظام اجتماعي اسالم
 

 : زمینۀ سخن
10 ست شده ا آور از آن ياد“ مقدمه”ـ يكي از حقايق ثابتي كه عالمه ابن خلدون در كتابش

اشد . ميب ، اينست كه تشكيل اجتماع انساني براي امرار معيشت هر انساني امر ضروري و الزمي
مدني و  جودمو اين حقيقتي است كه عدة از آن به اين تعبير ياد آور شده اند كه انسان طبيعتاً

مر اجتماعي است . معناي سخن اينست كه موجوديت جامعه براي استمرار حيات بشري ا
 ود ميشود تول ضروري ميباشد و واقعيت زندگي نيز بر آن مهر تأييد ميگذارد زيرا انسان در جامعه

 در همانجا زندگي ميكند و در همانجا ميميرد . 
ظام ـ از آنجاييكه موجوديت جامعه براي هر انساني ضروري وحتمي است موجوديت ن 131

معة د جاعه ضروري و حتمي ميباشد زيرا وجوـ به هر نحوي كه باشد ـ بالطبع براي تشكيل جام
 مطلق در وامل بدون قانون و نظام اصالً متصور نيست و افراد نميتوانند بدون نظام و با آزادي ك
ي و نابود الكتجامعه زندگي كنند لذا قوانيني بايد روابط شان را تنظيم نمايد در غير آن بسوي ه

يزيكه ، چ اني به مجموعة از حيوانات مبدل ميگرددرفته و اضطراب همه گير ميشود و جامعه انس
 در جنگالت مشاهده مينماييم . 

ه نمود پس جامعه به نظامي ضرورت دارد كه مرزهاي آزادي و مسئوليتهاي هر فرد را تعين
تا  ند باشندپاب قواعد و ضوابط عامه اي را تضمين كند كه تمام انسانها در عملكردهاي خود به آنها

 گي باهمي شانرا در ساية امن و استقرار ادامه دهند . بتوانند زند
ود خي از ـ گفتيم ؛ هر جامعة به نظام ضرورت دارد ، اكنون بايد بدانيم كه هر نظام 132

كه  ي رااساسات و اصول فكري و اعتقادي اي دارد كه مورد پسند و گزينش جامعه بوده و نظام
 قاديروي همين اساسات و اصول فكري و اعت بموجب آن سير و حركت خود را تنظيم ميكنند ،

صول ايجاد مينمايند . واضح است كه صالح و فساد اين نظام در تبعيت از صالح و فاسد ا
 اعتقادي و بنيادهاي فكري آن ميباشد . زيرا فرع هميشه تابع اصل خود است . 
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ر دد ، ميگير ـ صالح و فساد نظام اجتماعي كه از اساسات فكري و اعتقادي آن الهام 133
يگردند ثر مشخصيت افراد آن جامعه انعكاس يافته و آنها در تمام بخشهاي زندگي خود از آن متأ

 د . گردنو پيآمدهاي آنرا متحمل شده يا به سعادت ميرسند و يا هم دچار بدبختي و شقاوت مي
د بنيا وبنابرين ، هر كسيكه خير خود و جامعة خود را ميخواهد بايد در جستجوي اساسات 
ي برا هاي فكري و اعتقادي صالحي باشد كه الزم است نظام اجتماعي روي آن استوار گردد و

و  استحكام و تعميق اين اساسات در نظام جامعه بكوشد . درينصورت است كه راههاي خير
 رامكيزه ، آي پاسعادت را در برابر افراد مانند خود ميگشايد و بيشترين قدر ممكن زمينه هاي زندگ

 و پرسكون را براي افراد جامعه مهيا ميسازد . 
ي را ـ واقعيت اينست كه دين اسالم تكليف بحث و پژوهش براي دريافت چنين اساسات134

ن مشكل مچناهاز ما كفايت كرده است كه بايد نظام صالح و جامعة پاكيزه روي آن استوار گردد . 
 قديمصالح را حل نموده است و با ت بحث و تحقيق پيرامون طبيعت و چگونگي و خصايص نظام

 فرادااين تسهيالت ، ساختن جامعة صالح را سهل و آسان گردانيده است . جامعة كه سعادت 
 خود را تأمين و تضمين ميكند . 

ند اامها پس الزم است بدانيم كه تهداب و بنياد نظام صالح اجتماعي از ديدگاه اسالم كد
 د ؟ويژگيهاي اين نظام چه چيزهايي ان

ث ما اين دو سؤالي است كه ضمن دو مطلب ذيل به جواب آن پرداخته و تا اندازة كه بح
 درين مقام اجازه ميدهد به بسط وشرح آن ميپردازيم .

 
 

 مطلب اول 
 

 نظام اجتماعي اسالم اساس
 

انساني  را هرـ اساس و بنياد نظام اجتماعي در اسالم را عقيدة اسالمي تشكيل ميدهد . زي135
ا طة خود براب وف است كه اين عقيده را داشته باشد تا جايگاه خود را در جريان زندگاني دنيا مكل

ار، افك . همين عقيده است كهك نمايد كه بخاطر آن خلق شده استكائنات بداند و هدفي را در
ن آدود حسلوك و ساير تصرفات انسان را توجيه ميكند و انسان نميتواند كه در هيچ امري از 

 ون بماند . بير
ت يد جهچنانچه گفتيم ، انسان موجود اجتماعي است . لذا بديهي است كه عقيدة اسالم با
 ند . ميك دهندة او در ساختن جامعة اسالمي و نظامي باشد كه براي سير و حركت جامعه انتخاب
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آنكه  ايرد تگ، الزم است كه عقيدة اسالمي اساس ساختار جامعه و نظام آن قرار به تعبير ديگر
هند و ان دافراد جامعه عملكردهاي خود را بحيث فرد و عضو جامعه در روشنايي همين عقيده سازم

  مه دهد .ادا به سير و حركت خود ،جامعه بحيث يك كتلة منظم انساني در روشنايي عقيدة افراد خود
خود را  وشد باقاعدة كه برين امر مرتب ميگردد اينست كه ؛ هر فردي كه اين عقيده را دارا مي

سوب به ا منرتابع آن ميداند و به مقتضيات آن التزام دارد ، اين اهليت را كسب ميكند كه خود 
ن آاظت جامعة اسالم دانسته و عضويت اين جامعة مبارك را حاصل كند . و در جهت بقاء و حف

نرا اي آو تحقق بخشيدن اهداف آن سهم خود را اداء كرده و از مزاياي آن مستفيد و پيآمد ه
يم و اقل متحمل گردد . از هر نژادي كه باشد و هرگونه رنگ و زباني كه داشته باشد و در هر

 سرزميني كه زندگي داشته باشد . 
ظيم و الب عحقيقت اينست كه اسالم با تقديم نمودن اين اساس براي اقامة جامعة بشري ، انق

فتي با ه معرايجاد كرد كه بشريت هيچگونبي مانندي را در تاريخ بشري براه انداخت و پديدة را 
 آن نداشته و حتي در ذهن شان هم خطور نميكرد . 

را بر  ع خودما در تاريخ بشري ميبينيم كه روم ، يونان ، فارس و عرب قبل از اسالم ، جوام
 لط ايجادغساس ااساس نژاد ، قبيله ، خانواده و اقليم ها ساخته بودند و نظامهاي باطلي را برين 

 ولي زمانيكه كرده بودندكه ظلم ، تجاوز و پايمال شدن كرامت انساني را به ارمغان آورده بود .
اسي ي اساسالم آمد و عقيده را اساس و تهداب ساختار جامعه قرار داد ، در حقيقت چرخش خيل
ناسب ان مو مهمي را در حيات بشري ايجاد كرد و كرامت انساني را تضمين و هر امري را در مك

م از اسال قبل ن قرار داد . زيرا براي انسان متمدن شايسته نيست كه جامعة خود را برسم جاهليتآ
ع ند و تنودار بر اساس رنگ ، نژاد و اقليم بنياد نهد . چه ، ميدانيم كه تمام بشريت اصل واحدي

اخه مانند ش تقيقحنژاد و قبايل نميتواند اين حقيقت را بپوشاند . اين نژاد هاي مختلف و قبايل در 
 ميفرمايد :  هاي درختي اند كه از يك اصل روييده اند . اهلل 

            /(1)النساء 

“اي مردم ! بترسيد از پروردگارتان ، آنكه آفريد شما را از يك نفس واحد ” 
 ( ةعن اِب هرير  ، كتاب املناقب،لرتمذي )سنن ا« مإ ب انُو آداما واآداُم ُخِلقا ِمنإ تُ رااٍب النااُس ُكلُّهُ » 
 “ مردم همه فرزندان آدم اند و آدم از خاك آفريده شده است ” 

زيرا  يباشدهمچنان قرار دادن اقليم و سرزمين به حيث تهداب و اساس جامعة بشري بي معني م
 باشد . انها ميمردم آفريده است . پس زمين خانه و وطن مشترك همة انس زمين را براي تمام اهلل 

      /(10)الرحمن 
“و زمين را گسترد براي مخلوقات ” 
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سي اد و اساه بنيبه همينگونه قبيله ، نژاد ، خانواده و غيره هيچكدام اين صالحيت را ندارند ك
مام تانند و ملت قرار گيرند . زيرا با طبيعت و افق ضيقي كه دارند نميتوبراي تشكيل جامعه 

ه برا  بشريت را در دامان خود جاي دهند . از سوي ديگر ، در مقدور هيچ كسي نيست كه خود
 آفريده است .  او را در قبيله و منطقة ديگري قبيله و نژاد ديگري قرار دهد بعد از آنكه اهلل 

ر تي اگحند كه عقيدة اسالمي را پذيرفته و عضو جامعة اسالمي گردد و اما هر كسي ميتوا
 لكه چنينباند كسي از قبول عقيدة اسالمي اباء مي ورزد بازهم جامعة اسالمي او را از خود نمي ر

ا جامعة برا  شخصي ميتواند جايگاه مناسبي در جامعة اسالمي داشته باشد ، بشرط اينكه والء خود
د ورت افرارينصدده و تابعيت از نظام آنرا از طريق بستن پيمان ذمه اعالن كند . اسالمي اعالن كر

ي و غير مسلمان نيز جايگاه مطمئني در چنين جامعة فكري داشته و از حقوق عامه و خصوص
ويند ميگ حمايت كامل جاني ، مالي و عرض و آبرو برخوردار ميگردند . بنابرين سخن كساني كه

ا مجبور رنها آاس عقيدة اسالمي اقليت غير مسلمان را تحت فشار قرار داده و برپايي جامعه بر اس
وك و د شكبه تغير دين شان ميگرداند ، سخن باطل بوده تبليغات گمراه كني است كه بغرض ايجا

 ه : ند كشبهات در بين جهال براه انداخته ميشود . در حاليكه قرآن كريم بصراحت اعالن ميك
             /البقره(5) 
“ي گمراه در دين اكراه و اجباري نيست ، به تحقيق آشكار و جدا شده است راه هدايت از” 

دار اند قي برخورز حقوو فقهاء اين قاعده را گذاشته اند كه )لهم ما لنا و عليهم ما علينا( )آنها ا
ر ند كه غياهد او بر آنها مسئوليتهايي است كه بر ما ميباشد( و واقعيتهاي تاريخي شكه ما داريم 

ذيتي به كه امسلمين از عهد رسالت تا امروز در جوامع اسالمي زندگي مصوني داشته اند بدون اين
 ايشان برسد و يا بخاطر دين شان تحت فشار قرار گيرند . 

ه ردار بودبرخو نان حمايت و رعايتي در جامعة اسالمياين واقعيتها نشان ميدهد كه آنها از آنچ
نوان مثال نيم . بعيتوااند كه نظير آنرا در هيچ جامعة ديگري در رابطه با اقليتهاي ديني آنجا يافته نم

قوط سنجا آكفايت ميكند كه درد و رنج مسلمانان اندلس را بعد از آنكه دولت و سلطنت شان در 
 كرد ياد آور شويم .
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 امعهيج تأسیس جنتا
 بر بنیادهاي عقیدۀ اسالمي 

 
 
 

 اول : پیوند ايماني بین افراد جامعه : 
 ـ اسالم تمام مؤمنين به عقيدة اسالمي را برادر ديني ميخواند .  136

     /(10)الحجرات 
“ جز اين نيست كه مؤمنان باهم برادرند ” 

 ند :ميفرماي رسول اهلل 
 ()متفق عليه عن عبدهللا بن عمر « الإُمسإِلُم أاُخو الإُمسإِلِم » 
 “ مسلمان برادر مسلمان است ” 

وستي ت و درابطه و اخوت ايماني با عظمت ترين پيوند بين مسلمانان بحساب مي آيد و مواال
يگري داي هد نيز بر اساس همين پيوند بوجود مي آيد . شايد مسلمان با برادر مسلمان خود پيون
د و ناپسن ردودمانند برادري نسبي ، وطني و غيره داشته باشد . البته اين روابط نيز در اسالم م
 ون برتري ات آنميباشد ولي بشرط اينكه امر باطلي در آن راه نداشته و بر رابطة ايمان و مستلزم

 ارجحيت داده نشود . 
وردن بر شار آفه هيچصورتي به معناي ظلم و با تأكيد بايد گفت كه رابطة ايماني بين مسلمين ب

مي اسال غير مسلمين نميباشد . زيرا چنانچه گفتيم ؛ اسالم عضويت غير مسلمين را در جامعة
و  مانيپذيرفته و به حمايت كامل از آنها امر ميكند . درينصورت اگر غير مسلمان اخوت اي

ي و خير سالمااز حمايت جامعه و عدالت  اسالمي را با ساير افراد جامعه بدست آورده نميتواند ،
 جامعه محروم نميماند . 

             

            (8ده/)المائ 
اي مؤمنان باشيد قيام كنندگان براي اهلل و گواهي دهندگان به انصاف و دشمني قومي شما را ” 
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 “وادار نسازد به اينكه عدالت نكنيد ، عدل كنيد ، عدل نزديكتر به تقوي است 
               9 

         (/8الممتحنه) 

ا از ند شما راكشيده منع نميكند اهلل شما را از آنهاييكه در امر دين با شما جنگ نكرده اند و ن” 
وست دهلل انيد در حق ايشان ، بيشك خانه هاي تان از آن كه نيكوئي كنيد با ايشان و انصاف ك

“ميدارد انصاف كنندگان را 
ُ عالايإِه واسالاما قاالا أاَلا »  ف اوإقا طااقاتِِه أاوإ أاخاذا ِمنإهُ شاي إئًا بِغاريإِ   ان إت اقاصاهُ أاوإ كالافاهُ عااِهًدا أاوإ لاما مُ نإ ظا ما أنا راُسوِل اَّللِا صالاى اَّللا

 مارة (يء و اْلاب الف)سنن اِب داود ، كت« حاِجيُجهُ ي اوإما الإِقيااماِة  ِطيِب ن افإٍس فاأاَنا 
و را ااست و يا كفرمودند : آگاه باشيد ، كسيكه بر معاهدي ظلم كرد يا از حق او  رسول اهلل ” 

قيامت  روز مكلف به امر باالتر از توانش كرد و يا چيزي را بدون رضايتش از وي گرفت ، من در
 “دعوا و مقابله ميكنم  با آن شخص

 
 دوم : ازبین رفتن تمام تعصبات جاهلي : 

 شتراكامقصد از عصبيت ، عبارت از همكاري و پشتيباني كسي در حق و باطل صرفاً بخاطر 
اطل به ر حق و بله دبا آنها در سلسلة نسب ، قبيله و خانواده ميباشد . در ايام جاهليت افراد يك قبي

 د . نژاد ان ويله ديگر ميپرداختند فقط به اين لحاظ كه آنها منسوب به يك قبنصرت و پشتيباني از يك
 ند . اندازاسالم اينگونه تعصبات جاهلي را مردود اعالن كرده و امر نمود تا آنرا دور بي

ُ عا »  عاصابِياٍة والايإسا ِمناا مانإ قااتالا عالاى  ناا مانإ داعاا ِإَلا يإسا مِ ما قاالا لا  واسالا لايإهِ عانإ ُجب اريإِ بإِن ُمطإِعٍم أانا راُسولا اَّللِا صالاى اَّللا
 (ب األدبد، كتا)سنن اِب داو « عاصابِياٍة والايإسا ِمناا مانإ مااتا عالاى عاصابِياٍة 

يكه بسوي فرمودند : از جملة ما نيست كس روايت است كه رسول اهلل  از جبير بن مطعم ” 
طر ز ما نيست كسيكه بخاطر تعصب ميجنگد و از ما نيست كسيكه بخاتعصب دعوت ميكند و ا

 “تعصب ميميرد 
 و در وصف تعصب قومي و نژادي ميفرمايند :

 ()متفق عليه عن جابر « داُعوهاا فاِإن اهاا ُمنإتِناةٌ » 
 “تعصب را ترك كنيد زيرا كه آن خيلي گنديده و بدبو است” 

عني ي“ كن  ا اگر ظالم باشد يا مظلوم پشتيباني ونصرتبرادرت ر” شعار جاهليت اين بود كه 
يل ر را تبدشعا در هردو حالت در كنار او قرار گرفته و از او به دفاع بپرداز . اسالم مفهوم اين

ز او است ا اگر برادرت ظالم است او را از ظلم كردن باز دار و اگر مظلوم” نموده و فرمود : 
 “ ته و در برابر ظالم قيام كن حمايت كن و در كنار او قرار گرف
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بيله قك در اين مردود شمردن تعصبات از سوي اسالم ، تنها در حدود تعصبهاي ناشي از اشترا
ه ماداميك گيردو قوم خالصه نميشود ، بلكه تمام انواع تعصبات را به هر سببي كه باشد ، دربر مي

 در آن موجود باشد .  جوهر عصبيت كه عبارت از نصرت و پشتيباني در امر باطل است
 رفه وبنابرين همكاري و نصرت باطل و بيمورد ساكنان سرزمين خاصي يكديگر را ، اهل ح
  .پيشة خاصي ، پيروان مذهب خاصي نيز از جملة تعصبات مذموم و مردود بحساب مي آيد 

 و ي ظلمدرين ترديدي نيست كه منزه بودن جامعة اسالمي از تمام انواع تعصبات زمينه ها
ر ر هم قراكنا تجاوز را از بين برده و مردم را در تعاون و همكاري باهمي در موارد حق و عدل در

 ميدهد كه اين خود سراسر خير و رحمت براي جامعه است .
 

 قرار میگیرد : تقوا معیار برتري بین مردمسوم : 
و  ن به آباكرد ن فخرـ با زوال تعصبات ، آثار و نتايج آن نيز نابود ميگردد كه از جملة آ 138

خر ني سبب فمعي اجداد و استخوانهاي پوسيدة پدران ميباشد . زيرا منسوب بودن به قبيله و خانوادة
بطة بين چ راو بزرگي نيست و نه به فضيلت و بلند مرتبتي آن قبيله ميتوان تفخر كرد . چه ، هي

 وضيلت معقول اينست كه فمنسوب بودن انسان به قوم معيني و فضيلت او وجود ندارد . بلكه 
ه برتري هركسي به تناسب فضايل و خوبيهايي تعين گردد كه در شخصيت خودش جابجا ساخت

 هلل ااز  است و به اندازة اعمال نيكويي مشخص شود كه به جامعه تقديم ميكند و تقوا و خشيت
رتري و باس را اس است كه تمام اين فضايل را بارور ميسازد . از همينجاست كه اسالم عزيز تقوا

انند مت ، فضيلت بين انسانها تعين كرده است . اما منسوب بودن به قبيلة فقط براي شناخت اس
مه همنسوب بودن به شهر معيني ، حرفة مشخصي ، خانواده و تباري و داشتن اسم خاصي كه 

 براي شناخت مشخص شدن مكلفيتها ميباشد . 
                

         /الحجرات(1)

ر را گيم تا يكديها قرار داد قبيله ها و ملت زن آفريديم و ! ما شما را از يك مرد و اى مردم” 
  “ ه است.انا وآگاداهلل . يقيناً  ارترين شماستگپرهيز اهللترديد گرامي ترين شما نزد  . بى بشناسيد

و با اين ميزان دقيق و عادالنه در شناخت و تشخيص جايگاه و برتري بين مردم ، افق وسيعي 
، بدون اينكه براي تنافس در خير و رسيدن به منازل بلند معنوي در برابر همگان باز ميگردد 

صفتهاي مانند فقر ، رنگ خاص ، مرد بودن ، زن بودن ، حقير بودن در نسب ، شكل و صورت 
نازيبا و ناتواني جسمي در برابر مردم موانعي ايجاد كند . همچنان هيچ انساني كه تقوا را از دست 

كثرت پيروان  داده باشد ، شرف نسب ، كثرت مال ، نفوذ و قدرت ، كثرت اوالد ، فصاحت زبان ،
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 ، صورت زيبا وغيره او را به مقامهاي بلند قرار نميدهد . 
 با كلمات موجز و بليغي اين حقيقت را چنين بيان ميكنند :  رسول اهلل 

 (رة اِب هري نعكتاب العلم   ، داود )سنن اِب« وامانإ أابإطاأا بِِه عامالُهُ َلاإ يُسإرِعإ بِِه ناسابُهُ » 
  “سستي و عقب ماني او شده است ، نسبش او را به پيش نميبرد  كسيكه عملش سبب” 

ة در درين حديث نسب بعنوان نمونه ذكر شده و اشاره به تمام اموري است كه هيچ رابط
 ارزشمندي شخص و شناخت فضيلت او ندارد . 

 
 مطلب دوم 

 
 ويژگیهاي نظام اجتماعي 

 اسالم 
 

ب ي در اسالم و اموريكه روي اين تهداـ در سطوري كه گذشت اساس نظام اجتماع 139
مي  ندهيبوجود مي آيد ذكر نموديم . درين بحث ويژگيها و نشانه هاي بارز اين نظام را نشا

 نماييم . 
اخه هاي د و شدر واقع خصايص آن نيز برگرفته از همان اساس و استوار بر همان بنيادها ميباش

الت ، فاهيم عدو م ات اصول اخالقي ، التزام به معانيزيادي دارد كه از ديد ما ، مهمترين آنها مراع
يباشد . رد مفتوجه به خانواده ، تعين جايگاه زن ، و قرار دادن مسئوليت اصالح جامعه كه بدوش 

 اينك خصوصيتهاي فوق را مختصراً شرح ميكنيم .
 

 اول : رعايت اخالق : 
مام ن در تآاسالم دارد و اثرات ـ در درسهاي گذشته گفتيم كه اخالق جايگاه بلندي در  140

 بخشهاي نظام اسالمي از جمله نظام اجتماعي آن كامالً مشهود و ملموس ميباشد . 
برتري و امتيازي كه اين نظام دارد ، اينست كه ميخواهد جامعة منزه و پاك از هر نوع رذايل و 

همراه با يكسال تبعيد “ جلد”قبايح ايجاد كند . به همين مقصد زنا را جرم تلقي كرده و جزاي آنرا 
و يا رجم تعين كرده است . تهمت زدن به بيگناهان )قذف( درين جامعه جرم است و جزاي آن 

است تا مبادا زبان مردم به آن سخنان زشتي عادت پيدا كند كه منتج به ملوث شدن جامعه “ جلد”
ن در حاليكه خيلي و فراهم ساختن زمينه هاي فساد و فحشاء ميشود . به همين علت جزاي آ

شديد است ، عادالنه و در توافق با رعايت اصول فاضلة اخالقي نيز ميباشد . زشت گويي و 
دشنام دادن در اسالم حرام است و عقوبتهاي تعزيري را به دنبال دارد . قمار با تمام انواع آن حرام 
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ه است ، تجسس ، غيبت بوده و مورد قبول جامعة اسالمي نميباشد . شهادت دروغ از گناهان كبير
، كدورتها بين افراد جامعه ميگردد ها ووال و افعالي كه سبب ايجاد دشمنيو سخن چيني و تمام اق

 مورد قبول جامعة اسالمي نميباشد . 
، ريريبكافصورت گيرد ، لذا هرنوع  داريمعامالت بايد بر اساس پاكيزگي، حسن نيت و امانت

د المي وجوة اساشد . منكرات با تمام انواع آن نبايد در جامعخيانت و دروغ در معامالت حرام ميب
 ور يافته نتشااداشته باشد زيرا آنها مانند جراثيمي اند كه اگر باقي بمانند ، بزود ترين فرصت 
شيطاني  هاي همچون وباء سراسر جامعه را فرا ميگيرد . لذا اسالم كساني راكه تحت تأثير وسوسه

و  ده اعالنر دات را جهراً مرتكب ميشوند شديداً مورد تهديد و توبيخ قراقرار گرفته و اين منكرا
 . نامداظهار گناه را گناه ديگري بحساب آورده و چنين اشخاص را اصطالحاً فاسق مجاهر مي

 ميفرمايند :  رسول اهلل 
لإياسإتارِتإ ِبِسرتإِ اَّللِا فاِإناهُ مانإ ِه الإقااُذورااِت شاي إئًا ف ا ابا ِمنإ هاذِ صا نإ أا ما  أاي ُّهاا النااُس قادإ آنا لاُكمإ أانإ ت ان إت اُهوا عانإ ُحُدوِد اَّللاِ »  

 رسَلً(سلم ، مايد بن )املوطأ عن ز « ي ُبإِدي لاناا صافإحاتاهُ نُِقمإ عالايإِه كِتاابا اَّللِا 
كسيكه و  .اي مردم اكنون وقت آن رسيده است كه از تجاوز به حدود اهلل دستبردار شويد ” 

ده است خود بر وي افگن مرتكب يكي ازين اعمال ناشايسته و ناپاك شد ، بايد به پردة كه اهلل 
 اخت كتابهر سرا بپوشاند )گناه خود را ظاهر نسازد( زيرا كسيكه گناه پوشيدة خود را نزد ما ظا

 “اهلل )حدود اهلل( را بروي جاري ميسازيم
بدي  رات ووقايوي وجود دارد كه جامعه را از منك در نظام اجتماعي اسالم يك سلسله وسايل

ايل امر بكار گيري اين وس ها حفاظت كرده و خاليگاهها و راههاي نفوذ شيطان را مي بندد .
نان زراي ضروري بوده و به هيچ صورتي نبايد از آنها چشم پوشي و تغافل گردد ، از جمله ، ب

ريعت شابق ز خانه بيرون ميشوند بايد لباس مطجايز نيست كه با غير محارم خلوت كنند و چون ا
 بتن كنند كه تفصيالت آنرا در بحثهاي بعدي تقديم خواهيم كرد . 

حم و از مظاهر مراعات ارزشهاي اخالقي در نظام اجتماعي اسالم ، دوستي باهمي ، ترا
 د . رسولانخوعطوفت بين افراد جامعه است و اسالم همگان را بسوي التزام به اين ارزشها فرا مي

 حالت مسلمانان در دوستي و تراحم با همي را چنين بيان نموده اند ::  اهلل 
 اِبلساهاِر ائُِر جاساِدهِ ماثاِل اْلإاساِد ِإذاا اشإتاكاى ُعضإًوا تادااعاى لاُه سا كا  مإ ت اراى الإُمؤإِمِنْيا ِف ت ارااْحُِِهمإ وات اواادِيِهمإ وات اعااطُِفهِ » 
 (يح البخاري ، كتاب األدب عن النعمان بن بشري )صح« وااحلإُماى
ه اگر احدي كوميبيني مؤمنان را در مهرباني با يگديگر و دوستي و عطوفت با هم مانند جسد ” 

 “عضوي از آن مريض شود ساير جسد با وي با بيدار خوابي و تب كردن همراهي ميكند 
 در حديث ديگري ميخوانيم : 
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ُُهمإ يإِه واسالاما  عالا َّللاُ عامإرٍو قاالا قاالا راُسوُل اَّللِا صالاى ا عانإ عابإِد اَّللِا بإنِ  ارإِض   الرااِْحُونا ي ارإْحا ُوا مانإ ِف األإ الراْحإاُن ارإْحا
 )سنن الرتمذي ، كتاب الرب و الصلة(« ي ارإْحاإُكمإ مانإ ِف السامااِء 

هلل رحمان افرمودند : بر رحم كنندگان  روايت است كه رسول اهلل  از عبداهلل بن عمرو ” 
 “ند حم كررحم ميكند ، شما رحم كنيد بر كسانيكه در زمين است تا آنكه در آسمان است برشما 

 و در جاي ديگري ميفرمايند :
 ()صحيح البخاري ، كتاب األدب عن جرير« مانإ َلا ي ارإحاُم َلا يُ رإحاُم » 
 “كرده نميشود كسيكه بر ديگران رحم نكند بر وي رحم” 

ت و عاري بودن قلب انسان از مفاهيمي چون رحمت و عطوفت را نشانة بدبختي و شقاو
 ميداند .
عإُت أاابا الإقااِسِم الصااِدقا الإ »  ِذِه احلإُجإراِة ي اُقوُل َلا ها عالايإِه واسالاما صااِحبا  لاى اَّللاُ ُدوقا صا ماصإ عانإ أاِب ُهراي إراةا قاالا ْسِا

 )سنن اِب داود كتاب األدب(« عُ الراْحإاةُ ِإَلا ِمنإ شاِقيٍي تُ ن إزا 
حب اين صا روايت است كه گفت از ابوالقاسم راستگو و راست گفته شده  از ابو هريره ” 

 “حجره شنيدم كه فرمود : رحمت جز از قلب انسان شقي كشيده نميشود 
 داند . ني ميدن قلب با ترحم و مهرباشفقت و دوستي با فرزندان خورد سال را نشانة معمور بو

ُ عانإُه قاالا ق ابالا راُسوُل »  ُ عالا  صالا َّللاِ اأانا أاابا ُهراي إراةا راِضيا اَّللا اق إراُع بإُن حااِبٍس يإِه واسالاما احلإاسانا بإ ى اَّللا نا عاِليٍي واِعنإداُه األإ
اق إراُع ِإنا ِل  ُ عالايإِه واسالاما ُثُا  هِ ُهمإ أاحاًدا ف اناظارا إِلايإ ب الإُت ِمن إ  ماا ق ا لادِ  عاشاراًة ِمنإ الإوا التاِميِميُّ جااِلًسا ف اقاالا األإ  راُسوُل اَّللِا صالاى اَّللا

 )صحيح البخاري، كتاب األدب(« قاالا مانإ َلا ي ارإحاُم َلا يُ رإحاُم 
مي كه در رع بن حابس تميحسن پسر علي را بوسيد . اق فرمود : رسول اهلل  ابو هريره ” 

  سول اهللرم ! آنجا نشسته بود گفت : من ده پسر دارم ولي تا هنوز هيچ يك از آنها را نبوسيده ا
 “بسويش نگاه كرده و فرمود : كسيكه رحم نكند رحم كرده نميشود 

 ميفرمايد :  در توصيف اصحاب رسول اهلل  اهلل 
              /الفتح() 

 يان خودشاندر م كافران سرسخت و االيه با او هستند بيككسان است واهلل ، فرستاده  محمد” 
 “  با يكديگر مهربانند

ه پس مهرباني و دوستي بين مسلمانان از صفات اصلي شان ميباشد و همين صفت است ك
ي ، جامعة اسالمي را مانند يك خانوادة بزرگ ميسازد و ترديدي نيست كه جامعة كه دوست

  ود .بمرحمت و عطوفت بين افراد آن به اين حد برسد ، جامعة سعادتمند و خوشبختي خواهد 
ي و دستها آمده همراه با ترحم و مهرباني است كه تعاون منزه از هر شايبة در كارهاي خير بميان

 د . دي بسوي محتاجان دراز ميشود . زيرا اسالم بسوي تعاون و سخاوت فرا ميخوانسخاوتمن
    9          /المائده()
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جاوز ت ر گناه وگر را بيكدي ، و ارى يارى نماييدگپرهيز يكديگر را بر انجام كارهاى خير و و” 
 “يارى ندهيد

، فرقاي س، همسايه، دوستان، رفتعاوني كه در اسالم مطلوب است ، شامل تعاون با خانواده
 مسافرين بي كس ، ايتام ، مساكين و باآلخره تمام مستمندان جامعه ميگردد . 

            1  

   1         

    /النساء() 

و به  ي كنيدچيزي را و به پدر و مادر نيكوكارو بپرستيد اهلل را و شريك مگردانيد با او ”
گانه و ي بيخويشاوندان و به يتيمان و به نيازمندان و به همساية صاحب قرابت و به همسايه ها

 “همنشين نزديك و مسافر و آنچه مالك شده است دستهاي شما يعني كنيز و غالم تان
. از  بين مسلمين وجود دارداحاديث بيشماري در باب تعاون و همكاري  و در سنت نبوي 

 جمله :
ُ ِف حااجاتِهِ اجاِة أاِخيهِ حا نا ِف  كااالإُمسإِلُم أاُخو الإُمسإِلِم َلا ياظإِلُمهُ واَلا يُسإِلُمهُ وامانإ »   وامانإ ف اراجا عانإ ُمسإِلٍم ُكرإباةً  كاانا اَّللا

ِت ي اوإِم الإِقيا  ُ عانإهُ ُكرإباةً ِمنإ ُكُرابا ُ ي اوإما الإِقيااسإِلًما سات ا ت ارا مُ  سا اماِة وامانإ ف اراجا اَّللا  « ماِة راهُ اَّللا
(اَل و الغضب ، عن عبدهللا بن عمر)صحيح البخاري ، كتاب املظ                                            

 ند وم نميكمسلمان برادر مسلمان است ، هيچگاه بر او ظلم نميكند ، او را به دشمن تسلي” 
سيكه و ك كسيكه در پي برآوردن حاجت برادر خود باشد ، اهلل حاجتهاي او را برآورده ميسازد

ز او دور امشكلي از مشكالت و سختيهاي قيامت را  مشكلي را از برادر خود دور سازد ، اهلل 
 “او را در روز قيامت ميپوشاند ميسازد و كسيكه مسلماني را بپوشاند اهلل 

 تعاون با وي چنين وصيت ميكند :  در مورد همسايه و
يُل اِبْلإااِر حاَّتا ظان انإُت أاناهُ  ماا زاالا يُوِصيِّن ِجربإِ سالاما قاالا يإِه وا  عالا عانإ عاائِشاةا راِضيا اَّللاُ عان إهاا عانإ الناِبِي صالاى اَّللاُ » 
 )صحيح البخاري ، كتاب األدب(« سايُ واريِثُهُ 
لسالم آنقدر مرا فرمودند : جبرئيل عليه ا عنها روايت است كه رسول اهلل از عايشه رضي اهلل ” 

 “در مورد همسايه وصيت كرد كه گمان كردم او را در ميراث شريك ميسازد 
.  يابد اين دستگيري و تعاون در همين حد توقف نميكند بلكه به آفاق وسيعتري گسترش مي

كتب و مودن يرد . پس تعاون در ساختن مساجد ، گشزيرا دائرة آن تمام اعمال خير را در بر ميگ
ين بردن باز  مدرسه ، ساختن شفاخانه ، اعمار پلها ، طبع كتابهاي مفيد و اسالمي ... تعاون در
ن يرة تعاور دامنكرات ، محو ظلم و فساد ، جلوگيري از تجاوز و زورگويي و مانند اينها تماماً د

 مطلوب در اسالم شامل ميباشد . 
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هي ، ودخواگيزه هايي مانند خشك همه گير شدن تعاون و همكاري بين افراد جامعه به ان بدون
 دوستي ، حبترا با ممثال آن پايان ميدهد وقلوب انسانها، قطع صلة رحم و اجفاء، كينه، حقدو حسد

  .ميگردد  آيندو شفقت معمور ميسازد كه نتيجتاً زندگي در چنين جامعة پاك و منزه ، گوارا و خوش
 

 دوم : التزام به عدالت با تمام معناي كلمه :
ر بلند لكه دـ التزام به ارزشهاي عدالت نه تنها يكي از فضايل اخالقي ارجمند است ، ب 141

آن  تعددترين قلة فضايل اخالقي قرار دارد . ما بخاطر اهميت ، وسعت و مظاهر گوناگون و م
 ه ايم . بحث جداگانة را در شرح و توضيح آن اختصاص داد

آن  مورد اهميت و جايگاه عدالت در اسالم ، از كثرت آيات و احاديثي معلوم ميشود كه در
دل عدر قرآن كريم و سنت نبوي وارد شده است و به اشكال خصوصي و عمومي مردم را بسوي 

 فرا ميخواند . . 
 بعضي ازين آيات به صورت عام به عدل امر ميكند . 

         1     

       /النحل(0) 

ند از نع ميكمهر آئينه اهلل امر ميكند به انصاف و نيكوكاري و عطاكردن به خويشاوندان و ” 
 “  يايي و كار ناپسند و تعدي ، پند ميدهد شما را تا باشد كه شما پند پذير شويدبيح

         (/1النساء5) 
“اي مؤمنان باشيد قيام كنندگان به عدل ” 

 اف امر ميكند . بعضي ازين آيات در موارد خاص و معيني به مراعات عدل و انص
 در مورد مراعات عدل در سخن ميفرمايد :

        1   /األنعام(15) 
 “چون سخني ميگوييد عدالت كنيد اگرچه بر صاحب قرابت تان باشد ” 

 رعايت عدالت در وقت نوشتن :
        /البقره(8) 
 “ و بايد بنويسد كاتبي بين شما به عدالت ” 

 عدالت در حكم كردن :
         /(58)النساء 
 “ و زمانيكه بين مردم حكم ميكنيد به عدالت حكم كنيد ” 
               

 (الحجرات/)                                                                                                       
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 شك اهللنصاف كنيد بيپس اگر برگشتند بسوي حق ، پس صلح كنيد بين ايشان به عدل ، و ا” 
 “انصاف كنندگان را دوست دارد 

 در رعايت عدل در وزن و پيمانه كردن ميفرمايد :
       /األنعام(15) 

 “ و تمام و پوره كنيد پيمانه و ترازو را به انصاف ” 
         /الرحمن() 

 “  از ترازو مكاهيد ترازو را به عدالت برپا داريد و و” 
 د .محاسبه در روز قيامت بر اساس عدل صورت ميگيرد و بر هيچ كسي ظلم صورت نميگير

                 
 ( 4يونس/)                                                                                                                   

در  ، شان آيد[ به سوي در قيامت پس هنگامي كه پيامبرشان ] ; براى هر امتى پيامبرى است و” 
 “  مورد ستم قرار نخواهند گرفت ه عدالت وانصاف داورى شود وميانشان ب

              

    5       /األنبياء(4) 

اگر  و ; به هيچكس هيچ ستمي نميشود ترازوهاى عدالت را در روز قيامت مي نهيم و و” 
كه  ى استكاف ، و خردلى باشد آن را ]براى وزن كردن[ مي آوريم ة]عمل خوب يا بد[ هموزن دان

 “  ما حسابگر باشيم

اسالم  ل دردو چون آياتي كه از ظلم منع ميكند ، با اين آيات يكجا كنيم ، اهميت و مقام ع
لت دين عدا سالمابخوبي براي ما آشكار ميگردد و بعد از آنست كه بدون مبالغه گفته ميتوانيم كه ؛ 

 در هر مورد است .
رورت م و ضتأكيدهايي كه اسالم در مورد برپايي عدالت و ضرورت التزام به آن و نهي از ظل

ر آن معة كه در جاارد . زيرا ميدانيم داجتناب از آن ميكند ، نتايج خيلي مهم وخطير را به دنبال د
ر قانون د ينكهعدالت گسترش يافته باشد ، تمام افراد آن احساس امنيت و اطمينان ميكنند بخاطر ا

كنار صاحب حق مي ايستد اگرچه از نظر موقف اجتماعي ضعيف باشد . و بر ضد باطل و 
 . مدعيان باطل قرار دارد اگرچه قوي و صاحب مكنت و ثروت باشد

برعكس آن ، اگر ظلم بر جامعه چيره شد و نشانه هاي عدل و انصاف از بين رفت ، افراد 
جامعه هميشه در حالت اضطراب و عدم اطمينان بسر ميبرند و هر لحظه فكر ميكنند كه حقوق 
شان ضايع گرديده و مورد ظلم قرار ميگيرند . در نتيجه ، اطمينان و استقرار از جامعه رخت ميبندد 

در مورد تأثير كوتاهي در  اين حالت آغاز ويران شدن جامعه بحساب مي آيد . رسول اهلل و 
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 تطبيق عدالت و چگونگي هالكت امتهاي قبلي ميفرمايند : 
 
ا ساراقا فِيِهمإ الضاِعيُف أاقااُموا عالايإِه ذا مإ الشارِيُف ت اراُكوهُ واإِ ساراقا فِيهِ  ا ِإذااانُو كا أاي ُّهاا النااُس ِإّنااا أاهإلاكا الاِذينا ق اب إلاُكمإ أان اُهمإ  » 

ُ اَّللِا لاوإ أانا فااِطماةا بِنإتا ُماماٍد ساراقاتإ   « ياداهاا  طاعإتُ لاقا  احلإادا وااَيإ
 سلم ، كتاب احلدود ، عن عايشة رضي هللا عنها()صحيح م                                                              

ي و اي مردم امتهاي كه قبل از شما بودند به خاطري هالك شدند كه چون شخص اشراف” 
 صاحب مقام در بين شان دزدي ميكرد او را ترك ميكردند واگر شخص ضعيفي در بين شان

د ، ي كندزدي ميكرد حد را بر او جاري ميكردند ، سوگند به اهلل اگر فاطمه دختر محمد دزد
 “دستش را قطع ميكنم 

 آنرا رمز هالكت امتها به سبب ظلم چنين است كه ظلم مانند آتشي است كه سوزش و فشار
اف انص وفقط مظلومان احساس ميكنند و زمانيكه ظلم در جامعه شايع گرديد و ارزشهاي عدالت 

امعه از جرين پامال گرديد ، طبقة مظلوم روز تا روز افزايش مي يابد و آنها احساس ميكنند كه د
م بر پيه ويتي برخوردار نبوده و هميشه حقوق شان مورد دستبرد زورمندان قرار گرفته هيچ حما

جه ي توبآنها تجاوز صورت ميگيرد . اين احساس در آنها سبب ميشود كه نسبت به بقاي جامعه 
نين ني چبوده و حتي در جهت نابودي و فناي آن بكوشند و با هر عامل بيروني كه بخاطر ويرا

ظ ت حفاز كند ، همدست شوند . برعكس آن ، در جامعة عادل تمام افراد در جهجامعة دست در
آنها  چون و بقاي آن ميكوشند و در برابر دشمنان و عوامل ويرانگر خارجي از آن دفاع ميكنند
دانند . ه ميجامعه را مانند خانه و خانوادة خود و زندگي و بقاي خود را نيز مرهون همين جامع

 و تالش در جهت حمايت از جامعه ، بقاي آنرا تضمين مينمايد . از همين دفاع و سعي
رچه الم اگظدولت عادل اگرچه كافر هم باشد باقي ميماند اما دولت ” همينجاست كه گفته اند : 

 “ مسلمان هم باشد نابود ميشود 
و  فاهيممبنابر همين ملحوظات بود كه جامعة اسالمي در صدر اسالم التزام كامل به تمام 

 .ورد ارزشهاي عدالت داشت . در آن جامعه هيچگونه ظلم ، حق تلفي و اجحاف به نظر نمي خ
 كه انسانداميدر آنجا عدالت قاطعانه حكم فرما بوده قوي و ضعيف در برابر آن مساوي بودند و ما

 هيچ ضعيف برحق ميبود جامعه با تمام قوت خود در حمايت از او قرار داشت و ضعف كسي به
. در  ه بودسبب ضايع شدن حق او نميگرديد . زيرا در آن جامعه قانون در كنار او ايستادصورت 

وت را قآن جامعه قدرتمندي و زور و زر كسي مدافع عمل و فكر باطل او شده نميتوانست ، زي
 جامعه و قانون برضد او قرار داشت . 

 در اولين خطابه اش فرمود :  ابوبكر 
دم ضعيف است تا آنكه حق ديگران را از او بستانم و ضعيف تان اي مردم ! قوي شما نز” 
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 “ نزدم قوي است تا آنكه حقش را برايش برسانم 
سوي بعدالت در جامعة نخست اسالمي تا سرحد التزام به مساوات در مجلس قضاء و ديدن 

عري اش به قاضي خود ابوموسي . چنانچه عمر ا و حتي لهجه و آواز قاضي ميرسيدطرفهاي دعو
 : نوشت 

ضيه قبين طرفين دعوا در مجلس خود و در اشارات و توجه كردن خود بسوي هردو جانب ” 
 “مساوات را مراعات كن

ذا يرود ، لمار ماز آنجاييكه عدالت و التزام به آن از اركان اساسي نظام اجتماعي در اسالم بش
اش  آنرا از مجراي اصليهر نوع سفارش ، شفاعت و كوششي كه سبب تعطيل عدالت گرديده و 

ي ز بنامنحرف سازد ، در شريعت اسالمي عمل نامشروع بحساب مي آيد . چنانچه زمانيكه زني 
ر د مخزوم سرقت كرد ، قومش از اقامة حد بر او به تشويش گرديده و از اسامه بن زيد 

ا كرد ، ر ررفته و از وي شفاعت كند . چون زيد اين كا خواست كردند كه كه نزد رسول اهلل 
 خشمگين گرديده و فرمودند :  رسول اهلل 

چه ”  ودند :آيا در حدي از حدود اهلل شفاعت ميكني ؟! بعد از آن خطبة ايراد كرده و فرم” 
“ ه ... ند كشده است اقوامي را كه در حدود اهلل شفاعت ميكنند ، امتهاي قبلي بخاطري هالك شد

 تا آخر حديثي كه قبالً تقديم گرديد .
 

 توجه به خانواده :سوم : 
شكيل معه تـ خانواده در حقيقت بمثابة خشتهايي اند كه از مجموعة آنها بناي شامخ جا 142

واده به خان ميگردد . درست مانند حجراتي كه از مجموعة آنها جسم انسان ساخته ميشود . پس اگر
 ت كهد . از همينجاسصالح رسيده و تربيت درست داشت ، جامعه خودبخود صالح و نيك ميگرد

ا روجه نظام اجتماعي اسالم توجة خيلي جدي به تشكيل و تربيت خانواده نموده است و اين ت
  ست .اميتوان در آئينة احكام و دساتيري مشاهده نمود كه در شريعت اسالمي وارد گرديده 

اي ماز هناكثر اين احكام در آيات قرآن كريم وارد شده است كه مسلمانان هميشه آنرا در 
 ده روايتانواپنجگانه و خارج از نماز تالوت ميكنند . بر عالوة آن ، احاديث زيادي در موضوع خ

ييم . نما شده است . درين بحث نميخواهيم احكام مربوط به خانواده را با تمام تفصيالتش ذكر
رائة انجا زيرا دامنة اين احكام خيلي وسيع بوده و از حوصلة بحث كنوني ما بيرون است و دري
و  طالبمتفصيالت آن نيز مطلوب نميباشد . بلكه درين بحث كافي ميدانيم كه به عناوين اين 

 شد الم ميبار اسنشانه هاي تنظيم اسالمي در مورد خانواده اشاره كنيم كه از صميم نظام اجتماعي د
 الف : ازدواج : 
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ه تنها نسالم اري ميباشد . لذا ـ ازدواج يگانه راه طبيعي تشكيل خانواده و بقاي جنس بش 143
 ست . ااده آنرا جايز گردانيده است بلكه تشويق و ترغيب نموده و آنرا از سنن اسالمي قرار د

 ميفرمايند :  رسول اهلل 
 «فاِإناهُ لاهُ وِجااءٌ  لصاوإمِ تاِطعإ ف اعالايإِه ابِ نإ َلاإ ياسإ جإ واما زاوا َّيا ماعإشارا الشابااِب مانإ اسإتاطااعا ِمنإُكمإ الإبااءاةا ف الإي ات ا » 

 ( نكاح ، عن عبدهللا بن مسعود )صحيح البخاري ، كتاب ال                                              
گر اند و كازدواج  اي جوانان كساني از شما اگر توانايي مالي و زناشوهري را دارد بايد” 

 “يباشدر گناه مدشها وزه گرفتن بهترين وقايه و مانع از لغز، بايد روزه بگيرد . زيرا راستطاعت ندارد
 پيامبر  نانچهچمقصد از ازدواج استمرار و بقاي نسل انساني از طريق تشكيل خانواده ميباشد . 

 ميفرمايد : 

ى ِمِن امإراأاٍة حا »   «ما الإِقيااماةِ ٌر بُِكُم األُماما ي اوإ كااثِ ِلُد، ِإِن مُ تا ءا َلا سإنااامإراأاةٌ والُوٌد أاحابُّ ِإَلا اَّللِا ت اعااَلا
 (148ص  2جامع األحاديث و املراسيل ج )                                                                      

ت ه والدزني كه طفل بدنيا مي آورد نزد اهلل محبوبتر از زن صاحب حسن و جمالي است ك” 
 “بر امتها در روز قيامت فخر ميكنم نميكند . زيرا من به كثرت شما

 چگونگي اجراي ازدواج :  ب :
ه نمود ـ شريعت اسالم بخاطر تشريف و تكريم پيوند ازدواج اجراءات معيني را مقرر 144

وة ه شيباست . در مرحلة اول اين مقررات ، خطبه )خواستگاري( قرار دارد كه از طرف مرد و 
و  ه مردهر منطقه صورت ميگيرد . هدف از آن ، اينست كجايز در شريعت اسالمي و معروف نزد 

آن  ناييزن يكديگر را بشناسند و تا اندازة نسبت به يكديگر معرفت حاصل نمايند تا در روش
ه اسالم ست كبتوانند كه تصميم انعقاد نكاح و يا انصراف از آنرا اخذ نمايند . به همين سبب ا

تن با نشس مورد نظرش را ببيند . البته خلوت و تنها جايز دانسته است كه شخص خواستگار ، زن
 خلوت با ست واو را به هيچ صورت جايز نميداند . زيرا زن مورد نظر هنوز نسبت به مرد بيگانه ا

كاح نزن بيگانه به صورت كلي حرام است و خواستگاري در حقيقت وعدة ازدواج است نه عقد 
 و زوجيتي كه سبب حالل شدن ميگردد .

 نتخابااسالمي مرد را تشويق و ترغيب ميكند كه براي خود همسر نيك و با فضيلت  شريعت
زيند. برگ ك سيرتي را به همسري خودنمايد . همچنان زن را ترغيب كرده است كه مرد صالح و ني

ت مال  كثر زيرا صالح بودن شخص ، تقوا و اخالق نيك او در ميزان شرع مهمتر و با ارزش تر از
 دنيوي ميباشد . مقام ومنصب 

ُ عانإهُ عانإ الناِبِي صالاى »  هاا رإباٍع لِمااِِلاا واحِلاساِبهاا واَجاااِِلاا والِِدينِ أِلا قاالا تُ نإكاُح الإمارإأاةُ  ِه واسالاما  عالايإ َّللاُ اعانإ أاِب ُهراي إراةا راِضيا اَّللا
 اح(خاري ، كتاب النك)صحيح الب« فااظإفارإ بِذااِت الدِييِن تارِباتإ يادااكا 

فرمودند : زن بخاطر چهار چيز به نكاح گرفته  روايت است كه رسول اهلل  از ابو هريره ” 
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ميشود ، بخاطر مال او ، بخاطر حسب و خاندان او ، بخاطر جمال او و بخاطر دين او ، پس تو 
 “ همسر صاحب دين را بدست آر ، در غير آن دستهايت خاك آلود ميشود 

ا بر ن آنهندار و متقي تأثير بزرگي در اصالح خانواده و تربيت فرزندان و عادت دادزن دي
 رانيمفاهيم اسالمي و اخالق حسنه دارد . به همين سبب است كه دشمنان اسالم به هدف وي

ز نفس ارا  جامعة اسالمي حمالت خيلي شديدي را براه انداخته اند تا مفاهيم خير و صالح ديني
 يشه كن نمايند . زنان مسلمان ر

با  قبول وبعد از آنكه زن و مرد با هم توافق نمودند ، عقد شرعي صورت ميگيرد كه ايجاب 
ير ز سارضايت طرفين نكاح و حضور شاهدان عادل از اركان آن مي باشد تا اين پيوند مقدس ا
ر ن مهارتباطات غير شرعي تميز يابد . همچنان مستحب است كه مهر مناسبي تعين گردد و اي

رين قيمت و ارزش زوجه نميباشد بلكه تكريمي است كه در عقد نكاح تقديم زن ميگردد . د
 مورد احاديث زيادي وارد شده است و عدم مبالغه در مهر را امر مستحب ميداند . 

 ()املستدرك للحاكم ، عن عقبة بن عامر«  خاي إُر الصيداِق أايإسارُهُ  » 
 “ن ترين آن در اداء كردن استبهترين مهر ها كمترين و آسا” 
 « ً كاةُصداقاً أاعإظاُمُهنا ب ارا  أاخافُّ النِيساءِ  : عن عائشة قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسليم»

  ، و احلديث ضعيف( الطرباِن ِف األوسط.)                                                                     

رين مهر را تفرمودند : زنانيكه خفيف   عنها روايت است كه رسول اهلل از عايشه رضي اهلل” 
 “دارند ، بزرگترين زنان در بركت ميباشند

ري فراد كمتتا ا واقعيتها نشان ميدهد كه مبالغه كردن در مهر و بلند بردن مقدار آن سبب ميگرد
 هر وموانايي پرداخت به ازدواج رغبت نشان دهند كه در اثر آن تعداد زيادي بخاطر عدم ت

ي فاسدممصارف گزاف عروسي از ازدواج محروم ميمانند و مجرد بودن بيشتر افراد جامعه سبب 
 ميگردد كه بر هيچكسي پوشيده نيست . 

مراسم اجراي نكاح در شريعت اسالمي خيلي ساده و بسيط بوده و هر كسي ميتواند به آساني 
اسم نكاح اجراءات شكلي معين ، خواندن ترتيل هاي با دختر مورد نظرش ازدواج نمايد . در مر

ديني معيني ، زبان و مكان خاصي و ساير مراسم پيچيده شرط نميباشد . بلكه با ايجاب و قبول 
صورت ميگيرد . البته موافقت اولياء زن نيز در جملة شروط آن داخل ميباشد . زيرا عقد نكاح تنها 

نوادة او نيز اهميت دارد و حتماً از ضررهايي احتمالي كه براي زن مهم نيست بلكه براي ولي و خا
به سبب سوء انتخاب به زن ميرسد ، خانوادة او نيز متضرر ميشوند كه در رأس آنها ولي او مانند 
پدر و برادر قرار دارد . لذا عدالت ايجاب ميكند كه رأي و نظر ولي دختر نيز در عقد نكاح در نظر 

دو شاهد نيز در اثناي عقد نكاح ضروري ميباشد تا عقد نكاح در  گرفته شود . همچنان حضور
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بين مردم معروف و شايع گرديده و حقوق زن محفوظ و حيثيت قانوني او بحيث زوجه تثبيت و 
حقوق و واجبات بر آن مرتب گردد . همچنان شرط ديگر صحت نكاح اينست كه زن از جملة 

 محرمات نباشد .محرمات مرد ، مانند خاله ، خواهر و ساير 
 

 ج : حقوق زوجه : 
 ق خالص. از جملة آن مهر است كه حوق معيني را براي زن ثابت ميسازدـ عقد نكاح حق 145

زية د جه. زن مكلف نيست كه از مهر خوحق هيچگونه تصرف در آنرا ندارند زن بوده خانوادة او
و  ش، فره شامل اثاث البيتا تجهيز خانه ك. زيريداري كند مگر اينكه خودش بخواهدخود را خر

ن آهية ، از واجبات شوهر است و زوجه هيچگونه مكلفيتي در تظرف و ساير ضروريات آن ميگردد
 ندارد . 

ي تنظيم د براهمچنان عقد نكاح حق نفقه براي زوجه را بر شوهر واجب ميگرداند . زيرا زن باي
را  ي اوشوهر بايد ضروتهاي ها خانه و تربيت فرزندان فارغ باشد ، پس عدالت حكم ميكند كه

ن خطبة ضم تكافو نمايد و ثابت است كه در مقابل هر وجيبة يك حق قرار دارد . رسول اهلل 
 طويلي كه در مراسم حج ايراد كردند ، فرمودند :

 ( ر جاب تاب احلج ، عنسلم ، كصحيح م« )واِلاُنا عالايإُكمإ رِزإقُ ُهنا واِكسإواتُ ُهنا اِبلإماعإُروِف » 
 “و حق آنها بر شما اينست كه نفقه و لباس آنها را به طريقة نيك تهيه كنيد ” 

اء رد ادمحق نفقه تازماني بدوش مرد واجب است كه زن مسئوليتهاي شرعي خود را در برابر 
اشزه نورت نمايد . و اگر از اطاعت او سرباز زده و بدون اذن او از خانه بيرون شد ، در آنص

چون  وردد حساب آمده و حق نفقه از عهدة مرد در مدت زمان نافرماني زن ساقط ميگ)نافرمان( ب
 به اطاعت برگردد ، حق او نيز بر ميگردد . 

 همچنان زوجه حق دارد كه شوهر با او معاملة نيك و برخورد خوب داشته باشد . 
 ميفرمايند : رسول اهلل 

ُ عالايإهِ عانإ عاائِشاةا قاالاتإ قاالا راُسوُل اَّللاِ »  ِلِه واأاَنا خا ي إرُُكمإ خاي إ خا لاما  واسا  صالاى اَّللا  « ي إرُُكمإ أِلاهإِلي رُُكمإ أِلاهإ
 سنن الرتمذي ، كتاب املناقب()                                                                                 

انست كه با فرمودند : بهترين تان هم  از عايشه رضي اهلل عنها روايت است كه رسول اهلل” 
 “اهل خود بهترين اخالق را دارد ، و من بهترين شما با اهل خود ميباشم 

ه و از نمود اسالم به مردان توصيه ميكند كه اگر از همسر خود صفت ناپسندي را ديدند ، صبر
 عجله كار نگيرند . 

              
   /النساء(1) 

و رفتار و برخورد كنيد با زنان به وجه پسنديده ، پس اگر پسند شما نيايند شايد پسند نكنيد ” 
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 “شما چيزي را و بگرداند اهلل در آن خير زيادي را 
 د : حقوق شوهر : 

وق و را حقـ همچنانكه زن بر شوهر حقوقي دارد ، شوهر نيز باالي زن حقوقي دارد . زي 146
 وروف مسئوليتها هميشه متقابل ميباشد . نخستين حق شوهر اينست كه زن از وي در امور مع

 شرعي اطاعت كند . زيرا سرپرستي خانواده بدوش مرد است . 
              

  /النساء(4) 

ر انرا بمردان كارگزار و سرپرست زنان است به سبب آنكه برتري داده است اهلل بعضي ش” 
 “ بعضي و به سبب آنكه خرج ميكنند از مالهاي خويش  

.  يباشدمه امر كامال طبيعي و معقول بوده و خيلي ضروري سرپرستي و قيموميت مرد بر زوج
ر هبخاطر اينكه حيات زناشوهري در حقيقت امر يك شركت خيلي مهمي در زندگي ميباشد و 

طة راب شركتي بايد يك رئيس داشته باشد . پس چگونه ممكن است كه رابطة همسري كه مهمترين
 باقي بماند ؟  انساني را تشكيل ميدهد ، بدون سرپرستي و رئيس

ته و به ر يافاين شركت مهم و رابطة ارجمند بايد سرپرستي قابل اطاعت داشته باشد تا استقرا
 جدايي و فرقت نيانجامد . 

يت با در نظر داشت خصوصيات هر دو جانب ، مرد سزاوار تر به اين سرپرستي و قيموم
ا مالً آنرعريت دگي آنرا تأييد و بشميباشد و اين امريست كه اسالم آنرا مقرر نموده و واقعيت زن

 ومجادله  ن بهتطبيق ميكنند . اگر چه بعضيها بنابر اهداف خاصي كه دارند ، با لجاجت در مورد آ
 مخالفت ميپردازند . 

د ميباشعالوه بر آن درين سرپرستي و قيموميت مرد هيچگونه تنقيص و تذليلي متوجة زن ن
ه وهر كشجويي ، ظلم و شرپسندي در آن نميباشد . چون زيرا هيچ نوع احساس استعالء ، تسلط 

جز خير و خوبي همسرش نميخواهد ، درين رياست هيچنوع ارادة تسلط جويي و تكبر بر 
رقرار مت بهمسرش را ندارد ، مزيد بر تمام اينها ،رابطة همسري بين آنها بر اساس محبت و رح

 رده است . ميباشد ، آن محبتي كه اهلل متعال بين شان ايجاد ك
              

          /الروم(1) 

سرانى ت كه براى شما از جنس خودتان همربوبيت[او اين اس هاى ]قدرت و از نشانه و ” 
ر اين ]كا نًا دريقي ; مهربانى قرار داد در ميان شما دوستى و آفريد تا در كنارشان آرامش يابيد و

 “ انديشند هايى است براى مردمي كه مي  انگيز[ نشانه شگفت
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 ل دراپس قيموميت مرد بر زن بر اساس همان محبت و دوستي اي استوار است كه اهلل متع
روح و مجاقلب آنها غرس كرده است . بنابرين ، تصور اينكه زن احساس دلتنگي نموده و كرامت 

عت گردد اصالً وجود ندارد . هر انساني با كمال خوشي از دوست مخلص و محبوب خود اطا
ر و ميكند و حتي ازينكه بحيث رئيس او در يكي از داوير دولتي مقرر گردد ، احساس سرو

كه . پس زن نسبت به رياست شوهرش چه احساسي ميتواند داشته باشد در حالي خوشي ميكند
ري ديگ بين آنها چنان محبت ، مهرباني ، اخالص وجود داشته و هر كدام در جهت خير و صالح

 ارد . د ندكوشا ميباشند كه يقيناً هيچگونه تناسبي بين رابطة اين دو با رابطة دو دوست وجو
ر ت شوهانكار قيموميت شوهر برآمده و زنان را به تمرد از اطاع عدة افراد مغرض در پي

 د كه اينداننبتحريك مينمايند و اطاعت از شوهر را يكنوع عبوديت و بندگي مينامند . زنان بايد 
به  ن رانوع جهت گيريها در تصادم با نصوص شريعت اسالمي بوده و اصرار ورزيدن به آن انسا

 كفر ميكشاند . 
 ونيت  كر از يك طرف جهل گوينده را به نمايش ميگذارد و از جانب ديگر سوءاين طرز تف

ان شوهرانش رابرببدانديشي او را نسبت به زنان نشان ميدهد . آنها ميخواهند كه با تحريك زنان در 
 جة الزمينتي شيرازة خانواده را شكسته و جامعه را با هرج و مرج و بينظمي مواجه سازند . زيرا

ار مي ه ببت زن از شوهر از بين رفتن خانواده است كه بزرگترين فاجعه را براي جامععدم اطاع
قت آورد . پس خيلي ضروري است كه زنان چهرة اصلي اين مناديان فساد را شناخته و حقي

 اغواگري اين سخنان گمراه كن و زهرآگين آنها را درك نمايند و مانند ساير تبليغات خصمانة شان
 برنامه هاي خطرناك شان بدانند .  را نيز يكي از

 م .قل نماييراه نبه همين مناسبت مفيد ميدانيم كه سخن ملكة بريتانيا را براي اين انسانهاي گم
 بل ازقاو زمانيكه ازدواج ميكرد ، كشيشي كه وظيفة اجراي مراسم نكاح را بعهده داشت 

 اجراي نكاح سؤال كرد كه آيا او از شوهرش اطاعت ميكند ؟
 كه با تمام صراحت گفت : بلي از شوهرم اطاعت ميكنم . مل

عيت پس براي هر انسان منصفي معلوم ميشود كه قيموميت شوهر بر همسرش امريست كه شري
 د . مينماين طبيقتاسالمي تعين نموده و عقل سليم آنرا تأييد و انسانهاي سليم الفطرت در زندگي خود 

شرعي  بخوبي درك كرده است بايد در امور معروف وبنابرين زن مسلمان كه مصلحت خود را 
تعال مهلل ااز شوهرش اطاعت كند . ولي اگر احياناً به كار غير شرعي امر كرد كه در آن معصيت 

 نميشود .  از هيچ كسي اطاعت كرده متصور است نبايد از او اطاعت نمايد زيرا در معصيت اهلل 
امري خيانت نكند و هميشه در تعاون و همكاري با  حق ديگر شوهر اينست كه زن با او در هيچ

شوهرش باشد . زيرا او شريك زندگي شوهرش است . همچنان يابد به تربيت اوالدها به صورت 
احسن قيام بورزد زيرا زن قدرت بيشتري برين كار داشته و نسبت به هر كس ديگري در تربيت 
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گري نميتواند جاي او را پر نمايد . زيرا آن اوالد مؤثر ميباشد و حتي ميتوان گفت كه هيچ كس دي
مهرباني و عاطفة كه نسبت به اوالد خود دارد از هيچ كس ديگري متصور نمي باشد . چون زن اين 
وظيفة خود را به درستي انجام داده و در تربيت و ايجاد نسل سالم و تربيت شده سهم خود را اداء 

 انجام ميدهد .  را انجام داده است كه در بيرون خانهنمايد ، در حقيقت ، كار بهتر از هر عملي 
 تعدد زوجات :

زن  چهار ـ حق ديگر شوهر اينست كه اگر بخواهد ميتواند كه با بيشتر از يك همسر تا 147
مام تد و ازدواج نمايد . اين امريست كه قرآن كريم تصريح نموده و در سنت نبوي ثابت ميباش

 و هيچ مسلماني مخالف آن نميباشد . فقهاي امت بر آن اتفاق داشته 
 قرآن كريم ميفرمايد : 

                
        /النسا()

 وش تانخسيديد كه عدل نتوانيد در حق دختران يتيم پس نكاح كنيد كسي را كه و اگر تر” 
س زنان( پ ميانآيد از زنان، دو دو، سه سه و چهار چهار و اگر ترسيديد كه عدل كرده نميتوانيد )

 “ نكاح كنيد با يك زن 
 كهشد مقصد از عدالتي كه در آيت ذكر شده است ، مراعات كردن عدالت بين همسران ميبا

 د .يباشدر تهية نفقه و ساير اموري است كه در اختيار انسان بوده و عدالت در آن متصور م
قط فقابل تذكر است كه تعدد زوجات در اسالم امر واجبي و حتي مستحب هم نميباشد و 

ان جايز يكس مباح است ، و ميدانيم كه مباح امري را گويند كه انجام دادن و ترك كردن آن بطور
د . پس حكم آن مربوط و تابع شرايط شخص و مصلحت او است. يعني اگر مصلحت خوميباشد 

دو  و در هر مايدرا در انجام دادن آن ديد ، به آن عمل مينمايد . در غير آن به ترك آن اقدام مين
صورت مورد مالمت و بازپرس واقع نميگردد و هيچ ضرورتي به مداخلة قاضي و يا شخص 

ه بوط بو اندازة ضرورت او نميباشد . زيرا مسئله كامالً شخصي و مرديگري در تعين مصلحت 
ود فرد است و در مسايل شخصي اصل اينست كه هر انسان عاقلي در تعين و تشخيص مصالح خ

ئلة ر مسبيشتر از ديگران صاحبنظر ميباشد و در جلب آن بيشتر از ديگران ميكوشد ، بخصوص د
ي فقط نساني خيلي سنگين و مهمي دارد . درينصورت ، هر اازدواج كه پيآمدهاي مالي و غير مال

 .  كند زماني اقدام به ازدواج دوم و سوم مينمايد كه مصلحت و ضرورت خودرا در آن مشاهده
نميتوان منحصر و  البته داليل و انگيزه هاي موجهي را كه مرد را بسوي ازدواج متعدد ميكشاند ،

گفت كه عقيم بودن زن و اشتياق شوهر به داشتن فرزندان ،  ، اما برسبيل مثال ميتوانمشخص نمود
، جوانمردي و كرم شخصي صالحيت برآوردن خواسته هاي زوجيتمريض بودن زوجه و نداشتن 
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كه ميخواهد با يتيمي ، بيوه اي و يا زني ازدواج كند كه تمام فرصتهاي ازدواج را از دست داده 
 يگري ميتواند از داليل اقدام به تعدد زوجات باشد .است و ساير انگيزه هاي سالم و ارجمند د

ر دد كه جواز تعدد ازواج بهترين و قاطع ترين عالج يكي از مشكالت خطير اجتماعي ميباش
م دي هاكثر اوقات بخصوص به دنبال جنگها دامنگير جوامع بشري ميگردد و حتي در اوقات عا

شكل ين مااد زنها و قلت مردان ميباشد . اين مشكل وجود داشته است و آن عبارت از كثرت تعد
 باشدجز از طريق جواز تعدد زوجات به صورت شرعي ازهيچ طريقة شرافتمند ديگري ممكن نمي

ل و با عاق . در غير آن جامعه به حل آن از طريق غير مشروع اقدام ميكند . كه بدون شك هر زن
 زي !وسباهو معشوقة مرد بيگانه و  شرفي اينرا بهتر ميداند كه همسر دوم كسي باشد نه رفيقه

يرد ، ت ميگبنابرين ، اعتراضاتي كه از جانب عدة افراد مغرض بر مبدأ جواز تعدد همسر صور
 سخن بيهوده و استوار بر داليل غير معقول و مخالف با شريعت الهي ميباشد .

ط ن شراي قابل تذكر است كه ، بعضي فقهاء برين نظرند كه زن حق دارد كه حين عقد نكاح
ومي دمسر هرا بگذارد كه شوهر نبايد همسر دومي به نكاح بگيرد . در آنصورت اگر شوهر ارادة 

ا جتهادي رظر انرا ميكرد ، زن حق دارد كه طالق خود را مطالبه كند .در شرايط كنوني ميتوان اين 
 مورد اعتبار قرار داد . زيرا مسلمانان بر شرايط شان پابند ميباشند .

 طالق :  ألۀو : مس
ه ، نيم كـ شوهر حق دارد كه همسرش را بخاطر داليل موجهي طالق بدهد . اما بايد بدا148

 هلل اسول طالق در اصل از ديدگاه شريعت اسالمي امر غير مرغوب و ناپسند ميباشد . چنانچه ر
 ميفرمايند : 

ِل  عانإ ابإِن ُعمارا عانإ الناِبِي »  ُق اِإَلا قاالا أاب إغاُض احلإاَلا  لطَلق(اداود ، كتاب  )سنن اِب «َّللِا ت اعااَلا الطاَلا
د اهلل طالق فرمودند : ناپسند ترين امر حالل نز روايت است كه رسول اهلل  از ابن عمر ” 
 “است

 د . نماي بنابرين مرد مسلمان بدون داشتن عذر معقول و داليل مقنع نبايد اقدام به طالق
نويم و ا ميشر جواز طالق اعتراض نموده و چنانچه اكثراً اين لغويات رعدة از اشخاص جاهل ب

ن كساني ز ذهدر كتابها و جرايد ميخوانيم ، خواستار الغاي آن ميباشند. اين سخنان در حقيقت ا
عناد ني وصالً با اسالم دشمبيرون مي آيد كه يا نسبت به دين و شريعت الهي جاهل اند ويا ا

  .اشد باز محاسن اسالم و نمايانگر واقعيت بيني شريعت اسالمي مي  . زيرا طالق يكيدارند
ست طالق در حقيقت امر ، عالجي است كه شريعت اسالمي در حاالتي اقدام به آنرا در

طعي ج قاميداند كه راه هاي ديگر معالجه مفيد واقع نشود . پس هيچ عيبي درين نيست كه عال
 شده در دسترس داشته باشيم .بخاطر حاالت اضطراري و غير پيش بيني 

خالصة سخن در مورد طالق وحكمتهاي آن در اسالم اينست كه ؛ اسالم در اصل خواستار 
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ابقاي رابطة زوجيت و دوام آن بر اساس مودت ، محبت و دوستي ميباشد تا اهداف و مقاصد 
ءات نكاح را تعين شدة آن برآورده گردد . در همين راستا است كه چنانچه ديديم ، اسالم اجرا

خيلي آسان نموده و خواستگاري قبل از نكاح را مشروع گردانيده است تا هردو طرف باخاطر 
آرام در بارة آن فكر كنند و بخاطر تضمين بقاء و دوام اين رابطة مقدس ، مجاز دانسته است كه 

همسرش مرد ، زن مورد نظرش را ببيند . همچنان شوهر را ترغيب نموده است كه اگر از جانب 
حركت و يا خصلت ناپسندي را مشاهده نمايد از عجله كار نگرفته و صبر كند و بيان نموده است 

 كه شوهر بايد با همسرش با حسن خلق رفتار نمايد . 
ت عضي حاالدر ب با وجود تمام اين سخنها ، اسالم از مشاهدة واقعيتها غافل نمانده است . زيرا

 كه منجر به طالق ميگردد .  اختالف بين زن وشوهر بحدي ميرسد
 يداند : زم ماسالم بخاطر عالج و بيرون رفت از چنين حالت ناگوار برداشتن قدمهاي ذيل را ال

موده تهم ناول : در قدم اول شوهر را نسبت به آنچه در وجدان خود احساس ميكند ، به شك م
ه ايد زمينگر ببايد يكبار دي و برايش گوشزد ميكند كه شايد در فيصلة خود بخطا رفته باشد . لذا

 فكر كردن برايش ميسر گردد .
 ...               
   /النساء(1)

نديد ، نمي پس پس اگر ايشان را )به علتي(و برخورد و گذران كنيد با زنان به وجه پسنديده ” 
 “ در آن خير كثيري بگرداند   شايد شما چيزي را نپسنديد و اهلل 

ق وعظ ، ز طريدوم : اگر زن به مخالفت و سركشي خود ادامه ميدهد ، شوهر ميتواند كه او را ا
 نصيحت ، دوري كردن از بستر خواب ، و زدن غير شديد تأديب نمايد . 

           

             /النساء(4)

گاه از ر خوابداگر سودي نبخشيد(  و زنيكه ميترسيد از بدخويي شان پس پند دهيد ايشان را )و” 
نند كا اطاعت ز شماآنها دوري كنيد )و اگر بازهم اصالح نشد( آنها را )بگونة تأديب ( بزنيد . و اگر 

 “ بزرگ است   وبلند مرتبت  پس )براي آزار و اذيت آنها ( راههاي را جستجو مكنيد ، يقيناً اهلل 
نة بيشتري پيدا كرد ، واجب است كه مسأله به سوم : اگر اختالف بازهم دومدار شد و دام

تحكيم ارجاع گردد . به شكلي كه شوهر فردي از اقارب خود و زن كسي از خانواده و اقارب 
خود را بحيث ميانجي تعين نمايند . اين دو شخص در مشورت با هم اساس و عوامل اختالف 

ين روش در دور كردن اختالف مؤفق بين زن و شوهر را پيگيري نموده و در ازالة آن بكوشند . ا
تر و مفيدتر از شيوه هاي ديگر ميباشد ، زيرا هردوي آنها ميخواهد كه اختالف را از بين ببرند و 
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طبعاً برداشتن اختالف بيشتر به مصلحت زن ميباشد . همچنان آنها بخاطر ارتباط خانوادگي با زن و 
و شكي نيست كه شناخت اسباب حقيقي  شوهر اسباب و عوامل اختالف را بخوبي درك ميكنند

 ميفرمايد :  اختالف ، عالج آنرا آسانتر ميسازد . اهلل 
               
           /النساء(5)

ل زن از اه و اگر از خالف و جدايي بين زوجين بيم داشتيد پس داوري از اهل مرد و داوري” 
بين  اهلل  بفرستيد )تا باهم غرض رفع اختالف مشورت كنند( اگر اين دو داور اصالح بخواهند ،

 “ اهلل دانا و با خبر است زوجين توفيق و موافقت ايجاد ميكند . هر آئينه 
وهر ت و شچهارم : اگر روش تحكيم و ميانجيگري نيز مفيد واقع نگرديد و اختالف دوام ياف

ا رتصميم گرفت كه در هر صورتي بايد همسرش را طالق بدهد ، بر او الزم است كه شيوة 
را به  القكه ط برگزيند كه او را از شر عجله و غضب نگهدارد . لذا اسالم واجب گردانيده است

 كيفيت ذيل عملي نمايد :
بستر هر همطالف : طالق را در حالتي واقع كند كه زن از حيض پاك بوده و شوهر با او درين 

 نشده باشد . 
 عناستحكمت درين طريقه اينست كه ،اگر شوهر زنش را در حالت طهر طالق ميدهد ، باين م

ه او را كارد ديند و انگيزه و علل خيلي قوي وجود كه هيچگونه رغبتي نسبت به او در نفس خود نميب
 يكند .ري ممجبور به طالق مينمايد ، به اندازة كه حتي از همبستري با او قبل از طالق خود دا

ن اين گما ، بهتديگري را نيز الزم گردانيده اس ب : با وجود آن ، شريعت اسالمي اقدام احتياطي
لذا  ست ،اي درك نكرده و در تصميمش از عجله كار گرفته كه شايد شوهر خطير بودن امر را بخوب

 . گرددواجب گردانيده است كه فقط يك طالق دهد كه در اصطالح شرعي بنام طالق رجعي ياد مي
 در طالق رجعي مرد حق دارد كه به همسرش در خالل ايام عدت كه حدود سه ماه طول

ه در كايد آرام فكر كند ، شايد درك نم ميكشد رجوع كند . او ميتواند كه درين فرصت با خاطر
رابطة  اندناقدام به طالق عجله كرده است و شايد اين فكر كردن ، او را وادار كند كه باقي م
بازهم  شد ،زوجيت را بر قطع آن ترجيح دهد اگر چه داليل موجهي براي قطع اين رابطه داشته با

يعت ز آن بگذرد . به همين خاطر شربخاطر مصلحت فرزندان خورد سال و يا مصالح ديگري ا
اي ي براسالمي حق باز گرداندن همسر را درين مدت برايش داده است و شايد اين طالق انذار

 زن بوده و او را از اعمالي كه منجر به طالق او شده است مانع گردد . 
ز اوهر ج : چون ايام عدت به پايان رسيد و شوهر به همسرش مراجعت نكرد ، بعد از آن ش

ط دادن طالق پشيمان شده و خواستار تداوم زندگي زوجيت شد ، درين حالت رضايت زن شر
 بوده و اين امر با نكاح جديد و مهر جديد صورت ميگيرد . 
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د : چون شوهر طالق را دوبار با كيفيتي كه بيان شد تكرار نمود و براي بار سوم طالق داد ، 
ست مگر بعد از طي مراحل و شروط خيلي سنگيني درينصورت برگشت آنها به يكديگر ممكن ني

كه شريعت تعين كرده است . يعني بعد از آنكه عدت زن به پايان رسيد و او با مرد ديگري ازدواج 
نمود و بعد از آن از شوهر دومي با طالق و يا مرگ شوهر جدا گرديد و عدت او ازين  1حقيقي

 او بعد از رضايت كامل زن و با مهر جديد نكاح نمايد . جدايي به پايان رسيد ، شوهر اولي ميتواند با 
 وگيريـ اين اجراءات در شريعت اسالمي بخاطر ممانعت از وقوع عجوالنة طالق و جل 149

 دن اسبابر كراز سوء استفاده از آن بدون تأمل و دقت ميباشد . پس اگر تمام اين اجراءات در دو
رابطة  ورده بگانه راه حلي است كه نزاع را به پايان طالق مفيد واقع نگرديد در آنصورت طالق ي

را  مينهرا كه بجاي راحت و استقرار سبب دشمني و شقاوت شده است ختم مي نمايد . تا اين ز
  .براي هركدام از زوجين مهياء گرداند كه نصيب خود را در ازدواج ديگري بيازمايند 

 طالق داده شده است و در اعطاي حق شايد اين سؤال مطرح گردد كه چر اين حق براي مرد
 به مردان چه حكمتي نهفته است ؟

ت به در جواب بايد گفت كه مردان بر عواطف و احساسات خود سيطره و تسلط بيشتري نسب
وران قة دزنان دارند . همچنان واقع كردن طالق بار بزرگ مالي مانند پرداخت مهر مؤجل ، نف

ل د تأمبدوش مرد ميگذارد . اين امر سبب ميگردد كه مرعدت زن ، نفقة فرزندان و غيره را 
 بيشتري در دادن طالق نمايد . 

وجب و بم هنگام نكاح حق طالق را براي خود شرط بگذاردبا وجود اين حق، زن ميتواند كه در
شد ، ن بازآن ميتواند كه طالق خود را بگيرد . همچنان در صورتي كه از جانب مرد ضرري متوجه 

 ند . ان برساپاي هبد كه به قاضي مراجعه كرده و از او بخواهد كه رابطة زوجيت بين آنها را او ميتوان
ت ن ثاباين بود نگرش سريع و موجزي در بيان نظام طالق كه براي هر انسان منصف و حق بي

 يرود .اب مميگرداند كه نظام طالق در اسالم يك نظام كامل بوده و از محاسن شريعت اسالمي بحس
ائدة فنه منطقي است و نه قرين مصلحت كه زوجيتي ادامه يابد كه در بقاي آن هيچ  اين

ينيم كه ميب متصور نبوه بلكه ثابت گردد كه بقاي آن به ضرر هر دو جانب ميباشد . به همين علت
. اندايز نميدجنرا حاليكه كليسا آ دولتهاي غربي طالق را در قوانين مدني خود مجاز دانسته اند ، در

عني زن يود. تي ايتاليا كه تا سالهاي خيلي نزديك جدايي جسمي را در هنگام لزوم مجاز كرده بح
ج ديگري زدوااو مرد رسماً با هم زن و شوهر بودند اما تنها و جدا از يكديگر زندگي كرده و حق 

صويب ته با خرباآل را نداشتند زيرا رابطة زوجيت بين شان از نگاه قانون هنوز باقي ميبود .تا اينكه
 قانوني طالق به صورت رسمي جايز قرار دادند .

====================================================== 

 رد .مراد از ازدواج حقيقي اينست كه ؛ نکاح صحيح و شرعي صورت گرفته و حتماً مجامعت صورت گي ـ   1
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 شايد بگويند كه براي صحت طالق چرا اجازة قاضي شرط نشده است ؟
بين  جواب اينست كه ؛ درين كار هيچ فائده و مصلحتي وجود ندارد . زيرا بعض اسراري

 وبيشتر خير زوجين وجود دارد كه آشكار كردن آن در برابر قاضي خالف صواب است . پس 
از  يچيكمصلحت زن درين است كه اسرار آنها پنهان مانده و به رسوايي كشانده نشود . لذا ه

 فقهاء اجازة قاضي را در صحت طالق شرط ندانسته اند كه نظر كامالً صواب ميباشد .
 حقوق خوردساالن در خانواده :ز : 

الدين ي بر واست . آنها نيز حقوقـ بدنيا آمدن فرزندان و ايجاد نسل هدف و ثمرة نكاح  150
پرداخت  ،خود دارند . از جمله ، ثابت شدن نسب آنها و حقوقي كه بر ثبوت نسب مرتب ميگردد 
 .  باشدمصارف شان از جانب پدر تا سن بلوغ ، وجوب شير دادن شان از جانب مادر و غيره مي

               

()البقره/
 يخواهدمو مادران شير دهند فرزندان شانرا دو سال كامل ، اين حكم براي كسي است كه ” 

 “ مدت رضاعت را كامل نمايد 
 و اگر بين زن و شوهر جدايي صورت ميگيرد ، حق حضانت و حفاظت طفل خورد سال به

ربيت و تتا  ده ميشود و زمانيكه از حضانت مادر مستغني شد ، به پدر تسليم داده ميشودمادر دا
نه سال  ن تاتعليم شانرا به پاية اكمال برساند . سن حضانت براي پسران هفت سال و براي دخترا

 تعين شده است . 
 حقوق والدين بر فرزندان :ح : 
تقبل مها مشكالت زيادي را ر تربيت آنـ والدين سبب بوجود آمدن فرزندان بوده و د 151

 مايندنداء مروت حكم ميكند كه فرزندان بايد حقوق والدين خو را اميشوند، پس حسن وفاء داري و
صيت و . به همين علت است كه اهلل يندو هيچگونه كوتاهي در اجراي خواسته هاي آنها ننما

 ايد : يفرممتوحيد خود قرار ميدهد و  خيلي عظيمي نسبت به آنها نموده و حقوق آنها را در كنار
             8 9 

               

             /اإلسراء(  ـ

4)
وحكم كرده است پروردگار تو كه عبادت مكنيد مگر تنها خودش را و با پدر و مادر ” 

لي يكي از ايشان و يا هردوي شان پس به آنها اف نيكوكاري كنيد . اگر برسد نزد تو به كالن سا
مگو و بر ايشان بانگ مزن و با ايشان سخن نيكو و بزرگوارانه بگو . و پست بگردان براي ايشان 
بازو هاي تواضع را از جهت مهرباني و بگو اي پروردگار من ببخشا بر ايشان چنانچه مرا پرورش 
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 “كردند در خوردسالي  
 من بين افراد خانواده :همبستگي و تضاط : 
ضع وم با ـ بين افراد خانواده يك نوع محبت ، دوستي و شفقت فطري وجود دارد . اسال 152

ا هر انواده ررا خقوانين و شرايع به استحكام و تقويت آن پرداخته و تضامن ، تكافل و تعاون بين اف
 چه بيشتر تحقق ميبخشد . 

دد و الزمي است ، تابع حكم قضايي نيز ميگر شماري ازين احكام و تشريعات در حاليكه
ل ، ع اوتعداد ديگري اگر چه الزمي است ، اما تابع حكم قضايي شده نميتواند . از جملة نو

 نزمثالً نفقة  وجوب نفقه براي مستحقين آن است كه باالي افراد توانمند خانواده الزمي ميباشد .
د واجب وانمنتنفقة پدر نادار بر فرزندان بالغ و بر شوهرش ، نفقة فرزندان صغير بر پدر شان ، 

وق ن حقاست و به همينگونه نفقات ساير اعضاي خانواده كه به مرحلة وجوب ميرسد . تمام اي
آن  لزامتابع قدرت قضايي بوده ميتواند و در صورت موجوديت شرايط آن حكم قضايي مبني بر ا

 صادر گرديده ميتواند . 
سن حي است ولي تحت سيطرة حكم قضايي داخل شده نميتواند ، از جملة مسايلي كه الزم

د ولي يباشممعامله و معاشرت نيك بين افراد خانواده ميباشد كه بر تمام اعضاي خانواده واجب 
 . دوط ميباشمرب قواي افراد خانوادهتحت حكم الزامي قضاء داخل شده نميتواند ، بلكه به ديانت و ت

ست كه نين اچعضاي خانواده ، حق ميراث قرار دارد . زيرا قاعدة در مقابل وجوب انفاق بين ا
 )منفعت احتمالي در برابر ضرر هاي احتمالي بدست مي آيد (“ الغنم بالغرم” 

هر  اسباب واجب كنندة ميراث دو چيز است ، يكي قرابت و ديگري زوجيت ، و اسالم حق
 سانيكنموده است . اگرچه كمتر  وارث را بر اساس عدل و انصاف و موازين خيلي دقيق تعين

 متوجه آن ميگردند . مانند اينكه براي پسر دو چند حق دختر را داده است . 
           

  “د  دهيبوصيت ميكند اهلل شما را در مورد فرزندان تان ، براي پسر دوچند نصيب دختر ” 
ال مزيرا تكاليف مالي زندگي زن در هر حالتي بدوش كس ديگريست ، او در صورتي كه  

و  باشدنداشته باشد، نفقة اش قبل از ازدواج بدوش پدرش ميباشد و مكلف به كسب و كار نمي
ر بچون ازدواج نمود ، تهية مصارف او وجيبة مرد است و مكلف به پرداخت مهر و انفاق 

د بدوش خو شان شد . اما پسران زمانيكه بالغ و قادر به كسب و كار ميشوند ، نفقةفرزندانش نميبا
 ة همسر ونفق شان قرار ميگيرد و چون ازدواج ميكنند بايد مهر زن را بپردازند و مصارف عروسي و

لذا  ،ميباشد  ي زنفرزندان را متقبل شوند . پس مكلفيتهاي مالي مرد بمراتب بيشتر از مكلفيتهاي مال
 عدالت امر ميكند كه حصة بيشتري از ميراث به مرد داده شود .
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 شخصي مسئلة ميراث بر اساس فطرت و خواسته هاي فطري انسان استوار ميباشد . زيرا هر
ه كاهد فقط بخاطر پوره كردن خواسته ها و ضرورتهاي خود به كسب مال نميپردازد بلكه ميخو

انش او رزندفو نمايد . پس رسيدن حاصل زحمات او به ضرورتهاي افراد ديگر خانواده را نيز تكاف
فطري  هاي را به كوشش بيشتر تشويق مينمايد . بخاطر اينكه سعي و تالش او با رغبت و خواسته
ز جمله اد ، اش در توافق ميباشد . عالوه بر آن ، در ميراث حكمتهاي زياد ديگري نيز وجود دار

آن  ندانه ازبرومسد و آنها ميتوانند كه براي ادامة حيات آاينست كه براي ورثه يك اندازه مال مير
قسيم و بب تساستفاده نمايند و از سؤال كردن و تگدي از ديگران بينياز گردند . همچنان ميراث 

د خاص معدود اشتوزيع سرمايه در بين تعداد زيادي از افراد خانواده ميگردد و از تمركز آن در نز
 جلوگيري ميكند . 

اليت و” و “ واليت بر نفس” از صورتهاي تضامن و همبستگي در داخل خانواده  يكي ديگر
 است . “ بر مال

ا تدر جملة واليت بر نفس ، حضانت و سرپرستي مادر بر طفل صغير نيز شامل است كه 
د مانند دار رسيدن به سن معيني نزد مادر باقي ميماند و بعد از آن كسيكه حق واليت بر نفس را

 يز مانندنفيه كالن ، واليت او را بعهده ميگيرد تا به سن بلوغ برسد . شخص مجنون و سپدر و پدر
و  ب شدطفل تابع واليت شخص ديگري ميگردند . زمانيكه طفل بالغ و عاقل شد ، مجنون صحتيا

 عد از آنو ب سفيه و معتوه از حالت سفاهت بيرون آمد ، واليت بر نفس آنها نيز به پايان ميرسد
ما دختر اد . ها مسئول هر نوع تصرفات خود بوده و به هرجايي كه ميخواهند ميتوانند برونخود آن

 مايد .اج نصغير بعد از رسيدن به سن بلوغ نيز تحت واليت ولي خود باقي ميماند تا آنكه ازدو
 ختر صغيردمتضمن حفاظت ، تربيت ، توجيه و رهنمايي پسر يا “ واليت برنفس” از آنجاييكه 

د . يباش، لذا فقهاء شروطي را مشخص كرده اند كه موجوديت آنها در شخص ولي الزم م ميباشد
ا واليت ر يهاياز جمله اينكه ولي بايد شخص بالغ ، عاقل و امين بوده توانايي اداء كردن مسئولت

 داشته باشد و دينش با دين كسيكه تحت واليتش قرار ميگيرد موافق باشد . 
د مانند رت از سرپرستي از مال صغير و كسانيكه در حكم صغير انعبا“ واليت برمال” اما 

 مجنون ومعتوه ، ميباشد . 
اين چنين واليت براي پدر ، پدركالن و سايرين مطابق شرايط و تفصيالت ذكر شده در كتب 
فقه مجاز ميباشد . چون اين واليت بخاطر حفظ و نگهداشت مال صغير و بكار انداختن آن 

، لذا فقهاء شرط كرده اند كه ولي بر مال، بايد شخص امين بوده و توانايي مشروع شده است 
حفظ مال صغير و بكار انداختن آنرا داشته باشد . اين واليت تا زماني باقي ميماند كه سبب آن 
باقي بماند . و هر زمانيكه سبب آن از بين رفت ، واليت نيز زايل ميگردد  . چنانچه زمانيكه صغير 

و بلوغ رسيد و ميتوانست كه در مال خود تصرف صحيح نموده در حفاظت و بكار  به سن رشد
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 انداختن آن قادر باشد ، واليت ولي از آن سلب ميشود . 
                

 (النساء/)                                                                                                                  

 اگر در س، پ سنديتيمان را ]نسبت به امور زندگى[ بيازماييد تا زمانى كه به حد ازدواج بر و” 
 “  را به خودشان بدهيداموالشان  الزم را يافتيد آنان رشد

 .رددفع ميگمعتوه به عقل و رشد خود دست يافت، واليت بر مالشان رهمچنان زمانيكه مجنون و 
حت ه مصلبر اولياء واجب است كه در اموال تحت افراد واليت شان به گونة تصرف نمايند ك

در آن  يا كند و آنها را تضمين كند . بنابرين براي ولي جايز نيست كه از آن مال به كسي هبه
 اسراف نمايد . 

 چهارم : جايگاه زن در جامعه : 
صورت ـ ويژگي چهارم نظام اجتماعي اسالم ، تحديد و تعين جايگاه زن در جامعه ب 153

 خيلي دقيق ، واضح ، صريح و مفصل ميباشد ، تا مبادا خواهشات و تمايالت شخصي كسي
فظ حگر پاكي ، عفت و استقامت جامعه را درين مسئلة خيلي مهم دخالت كند و از جانب دي

 نمايد تا نسلهاي قوي و امانتكاري در دامان آن پرورش يابد . 
عه مورد ر جامدقرآن كريم در آيات متعددي مسايل مربوط به زنان و تعين مقام و جايگاه او را 

 وخته بحث قرار داده است . همچنان سنت نبوي در احاديث بيشماري به شرح اين موضوع پردا
حقوق و وجايب زن را بيان نموده است . واضح است كه كثرت آياتي كه به موضوع زن 

يت رسيدگي كرده و احاديث زيادي كه به شرح و تفصيل آن پرداخته است ، نشاندهندة اهم
عه جام موضوع و توجه عميقي است كه اسالم درين مورد دارد . واقعيت اينست كه موقف زن در

اي صر هقوق و وجايب او و چگونگي قانونمندي سلوك و رفتار او در تمام عو وسعت و دامنة ح
به همين  .زندگي بشر از بزركترين عوامل مؤثر در سير جامعه بسوي صالح و يا فساد بوده است 

 اشتهدعلت است كه اسالم توجه خيلي جدي به مسئلة زنان و توضيح مواقف و مسئوليتهاي او 
ستي را هم راه دريح و روشن گرديده و مردم در تعامل با اين موضوع متوض است تا مسئله كامالً 

 در پيش گيرند . 
ث و حت بحتالبته در بحثي كه پيش رو داريم ، نميخواهيم كه موضوع را با تمام جزئيات آن 

ر ديگاه زن ز جاابررسي قرار دهيم ، بلكه ميخواهيم كه نقاط بارز آنرا تذكر دهيم تا تصوير درستي 
 ه از ديدگاه اسالم ارائه گردد .جامع

 موقعیت زن در جوامع قبل از اسالم :
ـ در آغاز بحث مفيد ميدانيم كه واقعيتهايي را در مورد زن و جايگاه او در جامعة جاهلي  154
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عربي قبل از اسالم تذكر دهيم تا وسعت و عظمت اصالحاتي را كه اسالم به ارمغان آورده است 
آن ، معايب و اباطيلي را بشناسيم كه قبل از اسالم بر مردم حكم ميراند تا آشكار گردد . عالوه بر

 جامعة اسالمي بار ديگر در آن ناپسنديها سقوط نكند . 
 روايت شده است كه فرمود :  به همين مناسبت از عمر 

م ست اسالآنكه در اسالم تولد و بزرگ شده است و جاهليت را نميشناسد ، حلقات بهم پيو” 
 “ كي بعد ديگر ميشكند را ي

ماييم و نن وقايه ابر آزيرا اگر قبايح و ناپسنديهاي جاهليت را ندانيم ، نميتوانيم كه خود را در بر
يح قبا حتي بسيار ممكن است كه به صورت ناخواسته و نادانسته با آن مخالطت كرده و در آن

 واقع شويم . 
دايت بول هي كه بعد از طلوع اسالم از قهمچنان جوامع غير عربي قبل از اسالم و آن جوامع

 آن خود داري كردند ، حالت بهتر از جامعة جاهلي عربي نداشتند . 
 در شرح ذيل شمة از وضعيت زن را در جامعة جاهلي عربي بازگويي ميكنيم . 

د شدن ز تولااول : در جامعة عربي قبل از اسالم زن را بديدة حقارت و اهانت مينگريستند و 
دن خت احساس حزن و شرمساري ميكردند . قرآن كريم حالت رواني آنها را حين شنيدختر س

 خبر والدت دختر چنين بيان ميكند :
               

                    

 (5ـ  58النحل/)                                                                                                            

ياه سد شدن دختر چهره اش از شدت غصه چون مژده داده شود به يكي از ايشان به تول” 
از قوم  اند گردد و درونش از غم و غصه آگنده و لبريز باشد . از بدي اين مژدة كه برايش داده
ر زير ديا  خود پنهان ميشود )و به اين فكر ميشود كه ( آيا آن مولود را به خواري نگهدارد و

 “ نند خاكش كند ، آگاه شويد كه خيلي بد است آنچه حكم ميك
 حتي بعضي از ايشان از شدت غم و شرمساري دختران خود را زنده بگور ميكردند . 

           /التكوير(ـ 8 ) 
 “  ؟به كدام گناه كشته شده پرسيده شود ، شدههنگامي كه از ]دختر[زنده به گور و” 

عه حق ن جامجامعة جاهلي عربي از حق ميراث محروم بودند ، زيرا ميراث در آ دوم : زنان در
 مخصوص مردان بحساب مي رفت . 

سوم : در بيشتر اوقات زنان مورد ظلم و خشونت قرار ميگرفتند و اگر مردي ميمرد و فرزنداني 
با او  از همسر قبلي خود ميداشت ، پسر بزرگش حق داشت كه زن پدرش را به ميراث برده و

نكاح كند اگر چه زن رضايتي به آن نميداشت . همچنان ميتوانست كه او را از ازدواج كردن تا دم 
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 مرگ ممانعت نمايد .
ين به ا شوهر حق داشت كه همسرش را هرقدر كه بخواهد طالق داده و دوباره رجوع نمايد و

ا شخص ند بي آمد تا بتواترتيب زن را به شكل معلق قرار ميداد يعني زن نه طالق شده بحساب م
 ديگري ازدواج كند ونه از حقوق همسري برخوردار ميبود . 

 تالف بودمر اخاچهارم : اقوام جاهلي ديگري حالت بهتر از عربها نداشتند . در اروپا روي اين 
ت و به جن كند كه آيا زن ميتواند در مساوات با مردان به آموزش ديني پرداخته و مطابق آن عبادت

 شود؟! داخل
ميشه حتي بعضي مجالس كليسايي در روم فيصله نمودند كه زن حيوان نجس بوده از روح ه

 جاويد محروم ميباشد . 
و  بوده پنجم : در قانون روم قديم آمده بود كه شوهر حق شوهري و سيادت بر زن را دارا

 ميتواند همسرش را بفروشد و اموالي كه زن در اختيار دارد اخذ نمايد . 
اخالقي  سقوط شته باشند ، بلكه: قيود و آداب عامة وجود نداشت كه زنان به آن پابندي دا ششم

 : يدي ميفرماخالقاره به اين سقوط اجوامع عربي و غير عربي شايع وهمه گير بود . قرآن كريم با اشدر
     9 9    األحزا(/ب) 

ت دن عادو قرار بگيريد در خانه هاي خود و ظاهر نكنيد )زينت خود را( مانند ظاهر كر” 
 “ جاهليت پيشينه 

ن با سر زچنانچه علماء در تفسير آيت فوق ميفرمايند ، اينست كه “ تبرج جاهليت” معناي 
 واه رفته رشمه با ناز و كروسينة برهنه از خانه بيرون شده و با مردان خلط شود و در چنين حالتي 

 توجه مردان را بخود جلب نمايد .
 

 جايگاه ومقام زن در جامعۀ اسالمي :
 يي كهـ موقعيت زن در جامعة اسالمي از خالل حقوقي كه برخوردار است و مسئوليتها155

 در جامعة اسالمي بدوش او گذاشته شده است ، بخوبي آشكار ميگردد .
نشاندهندة  ،ش دارد و آدابي كه بايد به آن التزام داشته باشند همچنان وظيفة ويژة كه بدو

 ر تعين ودكه  موقعيت ممتاز او در جامعه ميباشد . بنابرين الزم است كه اين عناصر چهارگانه را
 تشخيص جايگاه او نقش اساسي دارد ، شرح و توضيح نماييم .

 : حقوق زن در جامعه : الف

زنان اينست كه آنها مانند مردان اند بجز مواردي كه در  ـ قاعدة كلي در تعين حقوق 156
استعداد ، كفايت و توانايي و موقعيت اجتماعي با هم اختالف دارند و حقوق نيز منوط به همين 

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

155  

 نكات ميباشد بشرطيكه اين حقوق با مسئوليتها و وجايبي كه دارد، در تضاد و تناقض نباشد .
 برخوردار اند :بنابرين قاعده ، زنان از حقوق ذيل 

يباشند مردار الف : حق زندگي با عزت را دارد ، زيرا او نيز مانند مردان از عصمت نفس برخو
جاني مورد  ، لذا اسالم زنده بگور كردن دختران را حرام قرار داده و در صورت قتل عمدي وي ،

 .  قصاص قرار ميگيرد ، چنانچه در مورد مردان نيز همين حكم قابل تطبيق ميباشد
 يفرمايد .م  ب : اهليت تكريم و تعظيم را دارا ميباشد . زيرا او نيز انسان مكرم است . اهلل

       /اإلسراء(0)

 “ يقيناً ما انسان را كرامت داده ايم ” 
وردن د : حق كسب مال از راههاي مشروع را دارد . زيرا داراي ذمة صالح براي بدست آ

ي جايز اههاحقوق مالي و غير مالي ميباشد . پس او درين مورد مساوي با مردان است و يكي از ر
ست كسب مال ، بدست آوردن ميراث است كه شريعت اسالمي اين حق را برايش ثابت نموده ا

 در حاليكه نظامهاي جاهلي او را ازين حق محروم ساخته بود . 
    8      8  

           /النساء()
ند سهمي نزديكان ]پس از مرگ خود[ به جاى مي گذار مادر و براى مردان از آنچه پدر و” 

 ندك باشدنزديكان به جاى مي گذارند سهمي است، ا مادر و براى زنان هم آنچه پدر و و ; ستا
 “  واجب يا بسيار، سهمي است الزم و

به  رورتياو حق دارد كه در اموال خود به هر شكلي كه ميخواهد تصرف نمايد بدون اينكه ض
 شد .اجازة كسي داشته باشد . البته به شرط اينكه عاقل و هوشيار با

 د : در عقد نكاح حق اخذ مهر را دارد . 
       /(4)النساء 

 “ و بدهيد به زنان مهر هاي شان را به خوشي ” 
 و بعد از نكاح حق نفقه بر شوهر را دارد .

         /البقره) 
“دهو بر پدر طفل مصارف خوراك و لباس مادران )مقرر( است به طريقة نيك و پسندي” 

 اشد .ا ميبعالوه برآن بر اوالد خود به اين اعتبار كه مادر آنها است ، حق نفقه را دار 
 رهـ : در صورت بوجود آمدن تفرقه بين زن و شوهر حق حضانت و سرپرستي اطفال صغي

 خود را دارد . و شوهر بايد مصارف او و طفلش را بپردازد .
و : حق دارد كه به آموزش علوم نافع اقدام نمايد ، البته با در نظر داشت شرايط و ظروف به 
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 كيفيت مناسب با طبيعت زنان و با التزام كامل آداب اسالمي كه الزمة آنست . 
اما ساير  و معرفت حالل و حرام ميباشد . مفيد ترين علمي كه بايد بياموزد ، علوم شريعت

 كه قبالً ايطيعلوم دنيوي مباح بوده و اگر زن خواسته باشد ميتواند آنرا بياموزد . ولي تحت شر
ظ ا حفعرض نموديم و با مراعات آداب تعين شده و با كيفيت مناسب با طبيعت او و همراه ب

 عفت و وقار خودش .
قويت اموزد كه موافق و مناسب با فطرتش بوده و سبب تهمچنان الزم استكه علومي را بي

، اصول  پز ، پخت ونظيم خانه گردد مانند فنون خياطياختصاص هاي فطري او در تربية فرزندان و ت
 تربيت و امثال آنها  

ه تأثير رطي كاگر ميخواست كه چيزهايي مزيد بر آنها را بياموزد ، ممانعتي وجود ندارد ، بش
ونة و مسؤليتهاي اصلي او بحيث مادر و همسر نداشته باشد و آموزش به گ منفي بر وجايب

 مشروع صورت گيرد .
 پس برايش جايز نيست كه به حجت آموزش علوم با پسران جوان آميزش داشته و حجاب

دد ظاهر گر حارممخود را در برابر مردان دور نمايد و يا لباس غير شرعي بتن كرده و در برابر غير 
 رد  .ت گيين كار ها حرام بوده هيچگونه جوازي ندارد ، اگر چه به حجت طلب علم صور. تمام ا

ه ن امور ب. اي ز : حقوق سياسي ، كه شامل اشتغال در امور عامه و اشتراك در انتخابات ميگردد
 تفصيل بيشتري ضرورت دارد . 

يهاي او سئولتحتي از ماما اهتمام به امور مسلمين واشتغال در امور عامة آنها از حقوق زن و 
 ميباشد . 

 ميفرمايند :  رسول اهلل 
ماِة املسلمْي ِه ولكتابِه وَلماِمِه ولعا هلل ولِرسولِ ي َنصحاً سِ مانإ َل يهتما امإِر املسلمْيا فلايإسا ِمنإهم، ومانإ َل يُصإِبحإ ومُيإ » 

 (عن حذيفه بن اليمان  رواه الطرباِن ِف أاَلوسط)« فلايإسا ِمنإهم
ي و ر خواهكسيكه به امور مسلمانان توجه و اهتمام ندارد و كسيكه صبح و شام در فكر خي” 

ة ايشان جمل نصيحت به اهلل ، رسول و كتاب او و امام مسلمين و عامة مسلمانان نباشد پس او از
  .و سهم گيري در امورعامة مسلمين بخشي از اهتمام به شئون مسلمانان ميباشد “ نيست

اهتمام به امور مسلمين ، فكر كردن در جهت مصالح آنها و پخش و نشر ارزشهاي  از مظاهر
اسالمي در بين كسانيكه در اطراف او قرار دارند مانند همسر ، فرزندان ، همسايه ها ، اقارب و 
غيره ميباشد . همچنان ميتواند كه نظرخود را در امور عامة مسلمانان اظهار كرده و از طريقه هاي 

با طبيعت خود مانند نوشتن كتاب ، مقاالت ، خطابه ها در اجتماعات زنان به نصيحت و مناسب 
ارشاد زنان بپردازد و آنها راتعليم داده و فضايل اخالقي را بين شان نشر نمايد . و آنها را در جهت 
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 انجام وجايب و مسئوليتهاي شان ترغيب نموده و از منكرات نهي كند . 
           

           

        /التوبه(1)

مان ايسته فرش همواره به كارهاى نيك و ; يكديگرند كارساز زنان با ايمان دوست و مردان و” 
 ، و زندميپردارا  زكات ، و نماز را برپا ميكنند ، و ميدارند ناپسند باز از كارهاى زشت و ميدهند و

 و بغال اهلل زيرا ; قرار ميدهد آنان را مورد رحمت اهلليقيناً  ; پيامبرش اطاعت مي نمايند و اهللاز 
 “  حكيم است

يا  ولت وداما اشتراك او در انتخابات به شكل متعارف و معمول امروزي براي انتخاب رئيس 
 رين مجالمي داعضاي شورا ، تاجاييكه به من معلوم است ، جايز نميباشد زيرا سابقة در فقه اسال

ه ست كمردم با آنها روايتي در دسترس ني وجود نداشته و در انتخاب خلفاي راشدين و بيعت
 اشتراك زنان را در عمليه انتخابات نشان دهد . 

 : مسئولتيهاي زن :  با

ر عني زن دد . يـ قاعدة عام در تعين مسئوليتهاي زن ، مانند قاعدة عام در حقوق او ميباش 157
اختالف  هم مكلفيتها با مسئولتيها نيز مانند مرد ميباشد ، بجز مواردي كه در اسباب و موجبات

سب كدارند . اساس اين قاعده چنين است كه زن مانند مرد انسان است و اهليت و صالحيت 
 ميفرمايد :  حقوق و برداشتن مسئوليتها را دارد . اهلل 

               

     /(1)النساء 

 ز آن نفسافريد اي مردم بترسيد از پروردگار تان ، آنكه آفريد شما را از يك نفس واحد و بيا ”
 “ جفت او را و از آن دو منتشر ساخت مردان و زنان زيادي را 

 عات تقواو مرا اوامر الهي و اجتناب از نواهي اوپس زنان نيز مانند مردان مكلف به اطاعت از 
 ميباشند و بر قاعدة فوق الذكر مسايل ذيل مرتب ميگردد : 

اشد ت ميب، عبادت و معامالمخاطب و مكلف با تكاليف شرعي درباب عقايد : زن مانند مردالف 
عروف و مرد موا . البته بجز مواردي در عبادات و معامالت كه با طبيعت او سازگاري ندارد و اين

 جهاد كه انندمشخص ميباشد كه يا به خاطر عدم قدرت و توانايي بر اداي آن از آن معاف ميباشند م
شان بر مردان واجب است اما زنان در حاالت عادي مكلف به جهاد نميباشند مگر اينكه خود

به  هاديان جبخواهند كه با مجاهدين بروند كه درين صورت ممانعتي نبايد صورت گيرد و در جر
 ل آن . ن و امثااهديكارهايي ميپردازد كه توان آنرا دارد ، مانند تداوي مجروحين ، تهية طعام براي مج
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 ه اند . بيعت نمود در قرآن كريم وارد شده است كه زنان نيز مانند مردان با رسول اهلل 
    8           

             
                /الممتحنه(1)

زي اهلل چي زند بهاي پيامبر چون نزد تو بيايند زنان مؤمن براي بيعت كردن بر اينكه شريك نسا” 
رده كافتراء  ا كهرا و نه دزدي كنند ونه زنا كنند و نه اوالد خود را بكشند و نياورند سخن دروغ ر

ان ن با ايشيعت ككارهاي نيك پس بباشند آنرا در بين دستها و پاهاي خود و نافرماني نكنند ترا در 
 “ و آمرزش بخواه برايشان از اهلل ، به تحقيق اهلل آمرزگار مهربان است 

اي آن ه اجراين آيت دال برين است كه زنان نيز مكلف به اجراي اموري اند كه مردان مكلف ب
 ميگردند . 

رابر بز در كه آنها نيب : مخاطب بودن زن به مكلفيتهاي شرعي اين پيامد را به دنبال دارد 
ا ود رخاعمالي كه انجام ميدهند و به مكلفيتهاي شرعي شان رسيدگي ميكنند ، اجر و پاداش 

 بدست مي آورند. 
              

     /النساء(14)

هشت بوه در و كسيكه كار شايسته كند ، مرد باشد يازن حال آنكه او مسلمان باشد پس آنگر” 
 “ داخل ميشوند و به اندازة پوست دانة خرما بر آنها ظلم نميشود 

               
       /النحل() 

ندگى را به ز ، مسلماً او ه مؤمن استيك، هر كس كار شايسته انجام دهد در حال زن از مرد و” 
،  دان داده ام ميه انجبهترين عملى كه هموار ةپاداششان را بر پاي اى زنده مي داريم وپاكيزه پاك و

 “ . مي دهيم

جز د . بج : خطابهاييكه در قرآن مجيد به مردان صورت گرفته است ، شامل زنان نيز ميشون
 : فرمايدمي موارديكه خاص مردان بوده و دليل تخصيص آن در نصوص موجود باشد . چنانچه اهلل 

                 
       /النساء(1)

فق ونه بر  و،  پاداش[ نه بر وفق آرزوهاىِ ]واهىِ[ برخى از شما ]مسلمانان[ است ]كيفر و” 
ز ج و ; به آن كيفر داده مي شود،  آرزوهاىِ ]پوچِ[ اهل كتاب. هر كس مرتكب كار زشتى شود

 “   .ياورى براى خود نخواهد يافت و اهلل كارساز
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 درين آيت مردان و زنان به صورت يكسان شامل ميباشند .
ة آنها متوج احياناً قرآن مجيد زنان را همراه با مردان يكجا ذكر نموده و مكلفيت شرعي را

 ميگرداند . چنانچه ميفرمايد : 
        

  9 9    

       

           (حزاب/األ5) 

ردان و منده و مسلماً مردان و زنان مسلمان ، مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان بندگي كن” 
 نان روزهو ز زنان راستگوي و مردان و زنان شكيبا و صبر كننده مردان و زنان صدقه دهنده مردان

اد اهلل ر يه بسيادار و مردان و زنانيكه شرمگاه هاي خود را حفاظت ميكنند و مردان و زناني ك
“ميكنند ، اهلل براي اينها آماده كرد است آمرزش و ثواب بزرگ را 

ود وهر خد : عالوه بر اين مسئوليتها ، بر زن واجب است كه در امور معروف و جايز از ش
 اطاعت كند وحقي را كه بااليش دارد بصورت نيك اداء كند .

ُ عالايإِه واسالا عانإ أاِب ُهراي إراةا عانإ الناِبِي صالا »  امارإُت الإمارإأاةا أانإ تاسإُجدا رًا أاحاًدا أانإ ياسإُجدا أِلا وإ ُكنإُت آمِ الا لا قا ما ى اَّللا حاٍد ألا
 سنن الرتمذي ، كتاب الرضاع(«)لِزاوإِجهاا 
دن به غير اهلل فرمودند : اگر كسي را به سجده كر روايت است كه رسول اهلل  از ابو هريره ” 

ن را حتماً ز دم (ميكردم )اگر سجده كردن به غير اهلل جايز ميبود و من كسي را به آن امر ميكر امر
 “امر ميكردم كه شوهران خود را سجده كنند  

ردد كه مي گ زمانيكه از شوهر اطاعت نمود و حق او را بجا آورد ، از جملة آن بهترين زناني
 در حديث شريف ذكر شده است .

ُ عانإ أاِب هُ »   تاُسرُُّه ِإذاا ناظارا واتُِطيُعُه ِإذاا أامارا لنِيسااِء خاي إٌر قاالا الاِِت لاما أايُّ اِه واسا لايإ عا راي إراةا قاالا قِيلا لِراُسوِل اَّللِا صالاى اَّللا
 اح(اب النكئي ، كت)سنن النسا« واَلا َُتاالُِفهُ ِف ن افإِسهاا وامااِِلاا ِباا ياكإراهُ  

تر است ؟ گفته شد كه كدام يك از زنان به روايت است كه به رسول اهلل  هريره از ابو” 
ند عت كگفت : آنكه چون شوهر بسويش نظر كند او را مسرور سازد و چون امرش كند از او اطا

 “شود، ن و از اوامر او در مورد نفس خود و مال شوهر مخالفت نكرده و مرتكب آنچه نميپسندد
و  امانت دار خانة شوهر است پس بايد اين امانت را حفاظت نمودههـ : زن مسئول و 

 درين مورد ميفرمايند : مسئوليت خود را درين رابطه نيز اداء كند . رسول اهلل 
اٍع واُهوا ماسإئُوٌل عانإ راِعياتِِه واالإمارإأاةُ واالراُجُل ِف أاهإِلِه را   راِعياتِهِ وٌل عانإ سإئُ ُكلُُّكمإ رااٍع واماسإئُوٌل عانإ راِعياتِِه فااْلإِمااُم رااٍع واما » 

 كتاب العتق(  ،لبخاري اصحيح « )ِف ب ايإِت زاوإِجهاا رااِعياةٌ واِهيا ماسإئُولاةٌ عانإ راِعياِتهاا 
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ز اهمة تان شبان )سرپرست( واز رعيت خود مسئول هستيد ، امام سرپرست است و او ” 
ست وادة خود سرپرست است و او از رعيت خود مسئول ارعيت خود مسئول است و مرد در خان

 “و زن در خانة شوهر خود سرپرست است و از رعيت خود مسئول است 
 
 : وظيفة ويژة زن :  ج

ضي و غر ـ اهلل سبحانه و تعالي هر مخلوقي را به نحوي آفريده است كه در اداي هدف 158
 اهداف برايش ممكن باشد . كه بخاطر آن خلق شده است ، قادر و تحقق بخشيدن اين

ه و ن بوددر همين سلسله زن را به گونة آفريده است كه همسر بودن و مادر شدن برايش ممك
و صبر نمودن  استعداد و توانايي تربيت فرزند ميالن و خواهش آنرا در فطرش نهاده است . اهلل 

طف لء از عطوفت و بر مشكالت آنرا برايش عطاء كرده است و او ميتواندكه در فضاي مملو
 مادري طفلش را به آغوش بگيرد .

مودن نپس وظيفة اصلي و خصوصي زن وظيفة همسر بودن، مادر بودن ، تربيت اوالد وبزرگ 
 آنها به شكل سالم و صالح ميباشد . 

انه اخل خبر همگان معلوم است كه تربيت طفل در كوچه و بازار صورت نميگيرد ، بلكه در د
 . اشدبي داشته كاف خطير بايد كامالً فارغ بوده و وقتن براي اداي اين وظيفة مهم وز انجام مييابد و

 قه را ازسب نفكاسالم تمام اين سهولتها را برايش مهيا كرده است . يعني تكاليف زندگي مانند 
ذا او . ل دوشش برداشته و بر شوهر واجب گردانيده است كه مصارف او و فرزندانش را تهيه كند

صارف ية مبه كار كردن بيرون خانه ندارد . زيرا مقصد از كار، بدست آوردن پول و ته ضرورتي
ت ، از ه اسزندگي ميباشد و زن در ازاي وظيفة مهمي كه دارد و آن تربيت فرزندان در داخل خان

 كسب معاش و تهية مصارف زندگي فارغ ميباشد . 
عيني است از وي بخاطر اهداف ماسالم همچنان فرضيت بعضي اموري را كه بر مردان فرض 

د . گرد برداشته است تا فرصت كافي براي زنان بخاطر اداي وظيفه و مسئوليت اصلي شان مهيا
اجب نميباشد ، بر مردان واجب است در حاليكه بر زنها و مثالً جهاد مسلحانة عملي در راه اهلل 

و با  مسجد بايد نماز شان را درنماز جمعه بر مردان فرض است اما بر زنان فرض نيست ، مردان 
دهد نشان مي ل آنجماعت اداء نمايند در حاليكه اين امر بر زنان الزم نميباشد . اين مسايل و امثا

د و نشو كه اسالم ميكوشد كه زن در خانة خود باقي مانده و بدون ضرورت و سبب معقول بيرون
از  ملوءميت فرزندان و تهية مسكن مصروف وظيفة خيلي مهم و خطير خود باشد كه عبارت از ترب

 د .اسايسكون و راحت براي شوهر ميباشد كه او بعد از زحمت وخستگي بيرون خانه در آنجا بي
     9 9     /األحزاب() 
اهر نسازيد مانند جلوه نمايي و ظاهر و در خانه هاي خود قرار بگيريد و زينت خود را ظ”
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“كردن جاهليت پيشين
نان يرا زالبته مقصد از قرار گرفتن در خانه به معناي عدم خروج به صورت مطلق نيست ، ز

ه ، نوادميتوانند براي اغراض شرعي مانند اداي حج ، اداي نماز در مسجد ، زيارت اهل و خا
ن نست كه زق ايبنابرين ميتوان گفت كه مقصد از آيت فو معالجه و امثال آن از خانه بيرون شوند .

رع در خانة خود قرار گرفته و بدون غرض مشروع و سبب معقول خارج نشود زيرا از نظر ش
 مرغوب و درست همين است . 

: آدابي كه بايد به آنها التزام  د

 داشته باشد :

ا در اشد تببه آن ها پابند  اسالم شماري از اداب و اخالقي را تعين نموه است كه زن بايد
ي و حفظ طهارت جامعه از اعمال ناپسند سهيم بوده و خودش را نيز از لغزشگاههاي شيطان

 سؤظنها در امان دارد . . 
يرد رار گقاول : براي زن جايز نيست كه با هيچ مردي كه نكاحش با وي جايز است ، در خلوت 

نان چمهاين ممانعت  پسر ماما و غيره اقرباي او باشند . ، اگرچه از اقرباي نزديك او مانند پسركاكا ،
ه با زن ست ككه براي زنان وضع شده است ، به مردان نيز متوجه ميباشد و براي آنها نيز جايز ني

اههاي تن رنامحرم در خلوت واقع گردد كه ميتواند با وي نكاح كند . علت اين ممانعت همانا بس
گهاي ردر  چه در حديث شريف تذكر رفته است ، شيطان مانند خوننفوذ شيطان ميباشد . زيرا چنان

 سازد . ن ميگناه را براي انسان مزي ،انسان نفوذ ميكند . و با تحريك و به هيجان آوردن شهوات
 (كتاب النكاح  يح البخاري ،صح)« راٍم مإراأاٍة ِإَلا ماعا ِذي ماإ ابِ قاالا َلا ياإلُوانا راُجٌل  عانإ ابإِن عابااٍس عانإ الناِبِي » 
در خلوت  فرمودند : هيچ مردي با زن نامحرمي روايت است كه رسول اهلل  از ابن عباس ” 

 “ نشود مگر آنكه محرم او همراهش باشد
گيري ا جلوعدة گرفتار اين پندار خطاء شده اند كه علم و ثقافت از انحراف و ارتكاب خطاه

 ضرري را متوجة انسان با فهم و دانش نميسازد !ميكند ، بنابرين خلوت با اجنبي 
 ابليتقبايد بدانيم كه اين مسئله مربوط به ضعف نفس انساني و موجوديت شهوات در آن و 

ه ا كسانيكبورد پذيرش گمراهي و فريب شيطان در نهاد انسان ميباشد و زن و مرد تعليم يافته درين م
  ست .ي زندگي بهترين شاهد بر صحت اين مدعاتعليم ندارند هيچ تفاوتي ندارند و واقعيتها

لكه از سوي ديگر ، فهم و ثقافت سبب ريشه كن شدن شهوات از قلب انسان نميگردد ، ب
وب ن كه مطلآامل كيگانه عاملي كه ميتواند شهوات انسان را مهار و كنترول نمايد )البته نه نابودي 

 يباشد . ممان ل و معمور بودن قلب به نور ايشريعت نميباشد( عبارت از تقوا و ترس از اهلل متعا
را مخاطب قرار ميدهد در حاليكه آنها  حديث فوق الذكر در قدم اول اصحاب رسول اهلل  

بهترين انسانها بعد از انيباء ميباشند . پس كسانيكه امروز در قيد حيات اند و شيطان در قلب شان 
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طاب بيرون ميمانند ؟! با اين حجت كه آنها آشيانه و تخم گذاري نموده است ، چگونه ازين خ
 چيزهايي را بنام علم و ثقافت در اذهان خود جا داده اند .

.  يباشدسفر كردن زن به تنهايي و بدون موجوديت شوهر و يا يكي از محارمش نيز ممنوع م
 . سازدزيرا تنهايي در ديار سفر منافذ شيطان را گشوده و زمينة ارتكاب گناه را ميسر مي

يلي هترين دلد . بدوم : برزنان الزم است كه از هر نوع اختالط بيمورد با مردان خود داري نماين
ست و اشده نكه ميتوان درين مورد ارائه كرد اينست كه بر زنان نماز جمعه و نماز جماعت الزم 
ر د، بايد  شوندرفتن به دنبال جنازه نيز برايشان مستحب نميباشد . و اگر به نماز جماعت حاضر مي

عمار شده ا صف زنان و در عقب مردان بيايستند . پس زمانيكه در مساجد كه براي عبادت اهلل 
 است ، حالت چنين است ، در اماكن ديگري چگونه اختالط جايز خواهد بود ؟!

ر ايد دببا وجود اين مسايل ، اگر بازهم ضرورت و حاجتي به چنين اختالط احساس ميشد ، 
ا بقار شرعي صورت گيرد . مثالً اگر ضرورت احساس ميشد كه زنان همراه حدود آداب و و

 ل اهلل رسو مجاهدين برآمده و در تداوي مجروحين و تهية طعام سهيم شوند باكي ندارد ، چنانچه
يها و زخم در بعضي سفرهاي جهادي همسران خود را نيز همراه با خود ميبردند و آنها به تداوي

ين شده جاهدن ميپرداختند . حتي در بعضي مواقع، مجبور به قتال در كنار مسيراب نمودن مجاهدي
 اند . چنانچه در واقعة احد چنين حالتي پيش آمد . 

سهاي همچنان زنان مجبورند كه بخاطر بعضي امور ضروري از خانه بيرون شده و در سروي
ا مردان بالط با نوعي اخت عمومي و قطار آهن از يكجا به جاي ديگري بروند . در تمام اين حاالت

 ا درمواجه ميشوند . اين نوع اختالط جايز است ولي بشرط آنكه آداب و مقررات اسالمي ر
 پوشيدن لباس ، رفتار و سخن زدن مراعات نمايند .

 يد : ميفرما سوم : پوشانيدن زينتهايي است كه به صورت طبيعي آشكار نميباشد . اهلل 
             

    /النور(1)

ود را خبگو به زنان مؤمن كه بعضي از نظرهاي خود را پائين بياندازند و شرمگاههاي ” 
 “ بيعي آشكار است حفاظت كنند و زينت خود را آشكار نسازند مگر آنچه به صورت ط

پس جايز نيست كه عمداً چيزي از زينت خو را ظاهر سازد ، بجز آن زينتي كه بدون قصد و 
ظاهر حجاب و  به صورت طبيعي ظاهر بوده و پوشانيدن آن ممكن نميباشد . عبداهلل بن مسعود 

هري معرفي سرمه و انگشتر را زينت ظا لباس را زينت ظاهري دانسته است و عبداهلل بن عباس 
كرده است كه بر اساس اين نظر و همچنان رأي عدة از فقهاء ، روي و هردو دست تا بندها 
عبارت از زينت ظاهر بوده و پوشاندن آن واجب نميباشد . البته بعضي فقهاء آشكار كردن آنرا 

هل اسالم بشرطي جايز دانسته اند كه زينتي در آنها نباشد . اما ساير بخشهاي جسم به اتفاق همة ا
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 در امر حجاب شامل بوده و به هيچ صورت نبايد آشكار گردد . 
 ميفرمايد :  چهارم : لباس زنان بايد بر وفق اوامر شرعي باشد . اهلل 

   2  5   /النور(1) 

 “  هايشان بيندازند هاى خود را به روى گريبانچادر ” 
زنان  مايد كهعبارت از چادر بزرگي است كه بر سر گذاشته ميشود و قرآن كريم امر مين“ خمار” 

 د .  بپوشانامالًكبايد چادر خود را بر گردن و سينة خود به شكلي بياويزند كه سينه و گردن آنها را 
             

             (/5األحزاب) 

يزي از خود چ اي پيامبر بگو به زنان خود و دختران خود و زنان مسلمانان كه فروگذارند بر” 
اهلل  هست وبه آنكه شناخته شوند پس اذيت كرده نشوند .  چادر هاي خود را . اين نزديكتر است

“ آمرزنده و مهربان  

و شبيه  شانيدندچادر بزرگي بود كه زنان به سر كرده و ظاهر لباس خود را با آن ميپو“ جلباب” 
 حجابي است كه امروز بيشتر زنان از آن استفاده ميكنند .
هاي  ، شفاف و چسپ نباشد تا برجستگي از شروط الزمي براي لباس زنان اينست كه نازك

 بدنش را نمايش ندهد . 
ُ عا »  ِب أا  ِمنإ أاهإِل النااِر َلاإ ما ِصن إفاانِ  واسالا لايإهِ عانإ أاِب ُهراي إراةا قاالا قاالا راُسوُل اَّللِا صالاى اَّللا راُُهاا ق اوإٌم ماعاُهمإ ِسيااٌط كاأاذإَنا

ٌت رُءُ ٌت ما يَلا اسا وانِسااٌء كااِسيااٌت عاارَّياٌت ِمُِ الإب اقاِر ياضإرِبُونا ِِباا النا  ِت الإماائِلاِة َلا يادإُخلإنا اْلإاناةا واَلا وُسُهنا كاأاسإِنماِة الإُبخإ ائَلا
دإنا رَياهاا واِإنا رَياهاا لايُوجاُد ِمنإ ماِسرياِة كاذاا واكاذا   باس و الزينة(لم ، كتاب اللصحيح مس)« اَيِا

اهل آتش است  فرموده اند : دو گروه از امتم از روايت است كه رسول اهلل  ابو هريره از ” 
است و  گاو كه من آنها را تا هنوز نديده ام . يكي گروهي است كه بدست شان شالقهاي مانند دم

 ليس شان خيلبا مردم را با آن ميزنند و ديگر زناني اند كه لباس پوشيده اند ولي برهنه اند )چون
ت ه جنچسپ و نازك است( موهاي سرشان مانند كوهان شتر بختي به يكطرف مايل است . آنها ب
شام مبه  داخل نميشوند و نه بوي آن بمشام شان ميرسد در حاليكه بوي جنت از مسير خيلي دور

 “ميرسد
و فافيت ي ، شاين زنان كه در ظاهر امر لباس بتن كرده اند ، اما در حقيقت امر به علت نازك
اشد . زيرا ميب چسپ بودن آن برهنه ميباشند . اين حديث يكي از عاليم و دليل نبوت رسول اهلل

 امروز چنين حالتي را در اكثر كشور هاي اسالمي مشاهده مينماييم . 
باشد كه برجستگي تنگ در روايت ديگري تصريح شده است كه لباس زنان نبايد به گونة 
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  1هاي بدن شان نمايان باشد.
مچنان د . هرطهاي ديگر لباس زنان اينست كه چون از خانه بيرون مي آيند ، عطر آلود نباشش

 با لباس مردان و لباس مخصوص مشركين مشابهت نداشته باشد . 
 ن عمرو(بعن عبدهللا  اْحد ،)مسند « نإ الريِجااِل لنِيسااِء مِ ابِ باها  تاشا لايإسا ِمناا مانإ تاشاباها اِبلريِجااِل ِمنإ النِيسااِء واَلا مانإ » 
به ردان مشاا به ماز ما نيست مردانيكه خود را مشابه با زنان ميسازند و نه آن زنانيكه خود ر” 

 “ ميسازند 
خالصة سخن در مورد لباس زنان اينست كه آداب و دساتير شرعي در آن مراعات شده باشد ، 

كه  سته نباشد ، شفاف و تنگ نباشد به گونةيعني تمام بدنش را بپوشاند ، ظاهر لباسش مزين و آرا
، مشابه با لباس مردان و لباس مخصوص تمام بدنش را نمايش بدهد، در بيرون خانه معطر نباشد

 2كفار نباشد . 
قرآن  يند .پنجم : يك سلسله آدابي است كه زنان بايد در رفتار و سخن زدن خود مراعات نما

 كريم درين مورد ميفرمايد : 
           /النور(1) 

“ د و نزنند پاهاي خود را به زمين تا دانسته شون آنچه پنهان دارند از زينت خو” 

يعني نبايد پاهاي خود را چنان به زمين بكوبند كه آواز پايزيب شان بلند شده و به گوش 
اگر چنين كاري را بخاطر تبرج و جلب توجة مردان كردند ، مرتكب عمل حرام ديگران برسد . و 

 3شده اند . 
شامل ميباشد . بنابرين قصد و نيت عمل “ سد ذرايع فساد ” در واقع ، اين حكم تحت قاعدة 

 كننده معتبر دانسته نميشود ، بلكه نتيجه و آخر كار مورد اعتبار قرار ميگيرد . بر اساس اين قاعده ،
زنان نبايد مرتكب عملي شوند كه سبب جلب توجة مردان و فتنه انگيزي گرديده و خود را در 
معرض سوء ظنها قرار دهد . به همين قياس زنان بايد در رفتار خود متوجه بوده با وقار و سنگيني 
خاصي بروند و از حركتها و رفتاري كه سبب فتنه انگيزي و جلب توجة انسانهاي بدكار و 

====================================================== 

ما لاكا َل تلبِس » رسوُل هللا: ا امرأتِ ي فقالا ها ، فكسوت ُ ياُة الكلب يُّ قال: كاساانِ ي رسوُل هللا قُ بإِطياًة كث يفًة أهداها له ِدحإ  بن أسامةا بن زيدعن ـ 1
 )المعجم الکبير للطبراني( «ظاماهااعخاُف أنإ تاِصفا إنا ي ألةً، فُمرإهاا فلتا جإعالإ تا حإت اهاا ِغَلا »، قلُت: كسوُُتا امرأتِ ي، فقال: «الُقبإِطياةا 

باس را به ود بمن پوشاند . من آن لهيه الکلبي برايش هديه كرده بلباسي قبطي كه د از اسامه بن زيد روايت است كه رسول اهلل » 
ر كن كه زير آن س او را امپدم . فرمودند : پرسيدند : چرا آن لباس قبطي را نميپوشي ؟ گفتم : آنرا به همسرم دا همسرم دادم . رسول اهلل 

 .لباس ديگري بپوشد زيرا ميترسم كه بدن استخوانهاي بدن او را نشان دهد 
 ـ ) حجاب المرأة في الکتاب و السنة ، از استاذ ناصر الدين األلباني(1
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 األخالق ميگردد ، خود داري كنند . ضعيف 
              

         /األحزاب() 

مت پس مالي كنيد( تيد مانند يكي از ساير زنان اگر بترسيد )تقوا پيشهاي زنان پيامبر شما نيس” 
“ نكنيد در سخن گفتن تان تا طمع نكند كسيكه در دل او مرضي است و بگوييد سخن نيك 

 امام ابن العربي در تفسير اين آيت مينويسد : 
ند و نبايد سخن زنان را امر نموده است كه با مردان سخن خيلي كوتاه و قاطع بگوي اهلل ” 

گفتن شان به گونة باشد كه سبب ايجاد انگيزه هاي شيطاني در قلب شنونده گردد و ظاهر آرام و 
نرم آن سخنها سبب طمع در شنونده گردد . همچنان الزم است كه كالم شان نيك و معروف باشد 

اندكه به  . بعضيها گفته اند كه مراد از معروف ، آهسته سخن گفتن است ، زيرا زنان مكلف
 1“آهستگي سخن بگويند 

 پس بر زنان الزم است كه اين حدود و آداب را در سخن زدن مراعات نمايند . 
 

 پنجم : مسئولیت اصالح جامعه را بدوش فرد گذاشته است :
د ـ ويژگي ديگر نظام اجتماعي اسالم اينست كه مسئوليت اصالح جامعه را بدوش افرا 160

 موقف جامعه مكلف است كه در جهت اصالح جامعه به اندازة توان وميگذارد . يعني هر فرد 
الم و عة ساجتماعي خود بكوشد و در ازالة فساد و منكرات سهيم گرديده و بخاطر ايجاد يك جام

 صالح با ديگران همكاري و تعاون نمايد . 
   9         /المائده() 

“ جاوز اه و تو همكار و باهم تعاون كنيد در نيكي و تقوا و معاونت و همكاري نكنيد در گن” 

  .و بزرگترين تعاون با ديگران ، همانا تعاون و همكاري در اصالح جامعه ميباشد 
د ب فاست كه خودش بايد سبو از آنجاييكه فرد مكلف به اصالح جامعه ميباشد ، بديهي اس

 . ندكاري دامعه ميگردد ، جداً خود شدن جامعه نشود و از هر عملي كه سبب اشاعة منكرات در ج
            /األعراف(5) 

 ى بيم وا از رور اهلل ، و بران[ فساد مكنيدرسالت پيام ةدر زمين پس از اصالح آن ]به وسيل و” 
 “ اميد بخوانيد

ران به ديگ آنچه اخذ آن براي فرد حرام است ، دادن آن” يكي از قواعد مهم فقهي اينست كه 
 “ نيز حرام ميباشد
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و  يباشدعلت حرمت اينست كه دادن چيز حرام به ديگران به معناي اشاعة فساد در جامعه م
امعه جاختن اصالح كردن ديگران عاجز است ، اقالً از اشاعة فساد و فاسد سفرد مسلمان اگر از 

به  ست ،ااجتناب نمايد . بنابرين ، همچنانكه گرفتن رشوت حرام است ، دادن رشوت نيز حرام 
يف همانگونه كه گرفتن سود حرام است دادن سود نيز حرام ميباشد . چنانچه در حديث شر

 ميخوانيم كه : 
ُ عالايإِه وا عانإ جاابِ »   « اِهدايإِه واقاالا ُهمإ ساوااءٌ ُمؤإكِلاهُ واكااتِباهُ واشا لا الريابا وا ما آكِ سالا ٍر قاالا لاعانا راُسوُل اَّللِا صالاى اَّللا

 صحيح مسلم ، كتاب املساقاة ()                                                                                 
و دهندة  لعنت كرده است اخذ كنندة سود را روايت است كه گفت : رسول اهلل  از جابر  ”

 “سود را و نويسندة سندآن و دو شاهد آنرا و فرمود همة آنها باهم در گناه برابرند
 

 داليل گذاشتن اصالح جامعه بدوش فرد : 
 ـ از قرآن كريم :  162

           
  /التوبه(1) 

ي از بد ومردان مؤمن و زنان مؤمن بعضي دوستان و همكاران ديگري اند كه به نيكي امر ” 
“ منع ميكنند 

كلمة  مل ميگردد و منكراسم جامعي است كه تمام امور مطلوب در شريعت را شا“ معروف” 
ه جامعي است كه شامل تمام منهيات شرعي ميگرد . پس تمام مواردي كه سبب اصالح جامع

به پسرش  ميگردد ، شامل اين حكم ميگردد . چنانچه در وصيتي كه بندة صالح پروردگار لقمان 
 مينمود ميگفت : 

         9       
     /لقمان(1) 

ر باي پسرك من برپا دار نماز را و امر كن به نيكي و منع كن از بدي و صبر كن ” 
“است  مندهم و ارزشآنچه)مصائبي( كه به تو )درين كار( ميرسد . يقيناً اين كار از كارهاي م

اده ديد قرار د تأكقرآن كريم با ذكر وقايعي از امتهاي قبلي مسئوليت فرد در برابر جامعه را مور
ورد مد ، و بيان ميكند كه چون افراد اين جوامع در امر اصالح سازي جامعة خود كوتاهي كردن

ينست كه ات ايان اين واقععذاب الهي قرار گرفته و به هالكت و نابودي مواجه شدند . مقصد از ب
 مسلمانان عبرت گرفته و در اداي مسئوليت شان در برابر جامعه كوتاهي نكنند . 
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              /هود(11) 

[ از مردم را، مصلحانى دلسوز نبودند كه ] پس چرا در ميان امتهايى كه پيش از شما بودند” 
آنان  و . اديمد؟ مگر اندكى كه ]به سبب بازداشتن مردم از فساد[نجاتشان  فساد در زمين بازدارند

 ركشى وثروت شدند ]كه در آن به س دل بسته[چيزى از نعمت و رو ]و ، دنباله كه ستم كردند
“  .  بودند مجرمآنان  طغيان افتادند[ و

 س آيتاين آيت نشان ميدهد كه فقط كساني نجات يافتند كه از منكرات نهي ميكردند . پ
 باشد .فوق واضح ترين دليل بر وجوب نهي از منكرات و مفاسد مي

 دوم : احاديث نبوي : ـ 162
 . احاديث بيشماري وجود دارد كه مسئول بودن فرد در برابر جامعه را ثابت ميسازد

: قالا رسوُل هللا »  َل يُصإِبحإ  م، ومانإ هتما امإِر املسلمْيا فلايإسا ِمنإهمانإ َل ي عن حذيفةا بِن اليماِن رضي هللا عنه قالا
  ( أاَلوسط والصغريِفالطرباِن )« همسا ِمنإ لايإ رسولِِه ولكتابِه وَلماِمِه ولعاماِة املسلمْي فومُيإِسي َنصحاً هلل ولِ 

لمانان فرمودند : كسيكه به امور مس روايت است كه رسول اهلل  از حذيفه پسر يمان ” 
و  اهتمام و توجه ندارد از جملة مسلمانان نميباشد و كسيكه صبح و شام در فكر نصيحت

 “ت يشان نيساملة خواهي به اهلل ، پيامبرش ، كتابش ، امام و عامة مسلمانان نميباشد ، او از جخير
انان مسلم و ميدانيم كه اصالح جامعه از بين بردن فساد ، فكر كردن بخاطر اصالح و بهبود

 شامل پروسة اهتمام به امور مسلمانان ميباشد . 
 « لإبِِه واذاِلكا أاضإعاُف اْلإِميااِن ِإنإ َلاإ ياسإتاِطعإ فابِقا بِِلساانِِه فا ِطعإ فا سإتا يا ريِيإهُ بِياِدِه فاِإنإ َلاإ مانإ راأاى ِمنإُكمإ ُمنإكارًا ف الإيُ غا » 

 ( تاب اْلميان ، عن اِب سعيد ك)صحيح مسلم ،                                                          
سئول مو را ليت فرد در برابر جامعه را تذكر داده و ااين حديث شريف با صراحت بيشتر مسئو

باش  مادهآاز بين بردن منكرات ميداند . همچنان نشان ميدهد كه مسلمان بايد هميشه در حالت 
 بدست“به فبقل فإن لم يستطع”كامل و استعداد الزم براي ازالة فساد باشد و اين مفهوم از عبارت 

  :يفرمايد مووي ناي احساس كراهيت نسبت به منكر ميباشد . امام مي آيد . زيرا تغير با قلب به معن
تغير منكر با قلب چنين است كه منكر را در قلب خود بد ببيند . اين عمل اگرچه به معناي ” 

 1“ ازالة منكر به شكل عملي نميباشد ، اما در توان و قدرت او همينقدر ممكن ميباشد
كراهيت نسبت به منكر ميباشد و اين احساس اگرچه  پس تغير منكر با قلب عبارت از احساس

عمالً منكرات را نابود نميسازد ، اما مقدمة براي تغير منكر و آغاز آمادگي براي تغير عملي آن ميباشد 
. زيرا معموالً انسان امري را كه دوست دارد ، در پي از بين بردن آن نميباشد . بلكه در نابود ساختن 

از آن كراهيت دارد . بنابرين ، احساس بد بيني نسبت به منكر نخستين قدم در  چيزي اقدام ميكند كه
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 راه از بين بردن منكرات ميباشد . لذا ميتوان كراهيت قلبي را نوعي تغيير منكر بناميم .
مان ور اينعالوه بر آن ، احساس كراهيت نسبت به منكر قلب انسان را زنده نگهداشته و با 

يسازد مبجا اسيت خيلي قوي در برابر منكرات و مفاسد را در قلب انسان جامعمور ميگرداند و حس
 تي نشانةساسي. اين امريست كه مسلمان به هيچصورت نميتواند آنرا ترك كند . زيرا فقدان چنين ح

دست  ا ازمرض قلبي ميباشد و فرد مسلمان بايد در عالج آن عجله نمايد ، قبل ازينكه فرصت ر
انكار قلبي  عدم انش مورد دستبرد منكرات قرار گيرد . حتي امام ابن تيميه داده و سرماية ايم

 منكرات را نوعي ارتداد ميخواند و ميفرمايد : 
و احكامي كه با خود آورده است ،  شريك آورده و با پيامبر  مرتد كسي است كه به اهلل ” 

 1“ بدبيني و بغض داشته باشد و انكار قلبي منكرات را ترك نمايد 
رُناُه عالاى احلإاقِي أاطإرًا والات اقإُصرُناُه عالاى يادايإ الظااَلِِ والاتاأإطُ  ُخُذنا عالاىلاتاأإ وا كاِر وااَّللِا لاتاأإُمُرنا اِبلإماعإُروِف والات ان إهاُونا عانإ الإُمنإ » 

ُ بُِقلُوِب ب اعإِضُكمإ عالاى   «ُكمإ كاماا لاعان اُهمإ لاي الإعان انا   ُثُا عإضٍ ب ا احلإاقِي قاصإرًا أاوإ لاياضإرِبانا اَّللا
 (املَلحم ، عن عبدهللا بن مسعود  )سنن اِب داود ، كتاب                                                 

ز حتماً ا ويكنيد مسوگند به اهلل كه خواه مخواه به معروف امر ميكنيد و حتماً از منكرات نهي ” 
 هلل قلوباينكه او را با تمام قوت بسوي حق ميكشانيد و پابند حق ميسازيد و يا ادست ظالم گرفته 

 ورد لعنتمرا  شما را يكي با ديگري ميزند )اختالف بين دلهاي تان ايجاد ميكند ( بعد از آن شما
 “ قرار ميدهد چنانچه بني اسرائيل را لعنت نمود 

ول او را مسئ وا با صراحت تمام بيان نموده مسئوليت فرد در برابر جامعه ر اين حديث پيامبر 
زيرا  نع شود .لم مظاز بين بردن مفاسد و منكرات از جامعه ميداند . و تأكيد ميكند كه ظالم بايد از 

 ظلم بدترين نوع فساد در زمين است .
 چرا فرد مسئول اصالح جامعه است ؟ 

؛ علت  يم كهرد . اما بايد بدانـ گفتيم كه فرد مسئوليت اصالح سازي جامعه را بدوش دا 163
 اين فرضيت و قرار دادن مسئوليت بدوش فرد چه ميباشد ؟

اخته يز شنچرا فرد ؟ در حاليكه فرد مسئول اصالح نفس خود ميباشد ، مسئول اصالح جامعه ن
 شده است ؟

 :از نظر ما علتهاييكه اين مسئوليت را بدوش فرد ميگذارد ، چنين خالصه ميگردد 
 معه اثر ميپذيرد :فرد از جا

مسلماً انسان موجود اجتماعي است و از جامعة كه در آن زندگي دارد شديداً متأثر ـ  164
گرديده و به همان امراض و ضعفهايي گرفتار ميشود كه جامعه به آن گرفتار شده است و برعكس 

====================================================== 
 182ـ فتاواي ، جزء پنجم ، ص   1

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

169  

 . رسول اهلل  ، اگر جامعة صالح و پاكيزه بود ، او نيز از صحت و قوت معنوي برخوردار ميگردد
 با اشاره به اين حقيقت ميفرمايد : 

 «ِه أاوإ ميُاجِيساانِِه ي ُناصِيراانِ وا انِِه ويِدا ماا ِمنإ ماوإلُوٍد ِإَلا يُولاُد عالاى الإِفطإراِة فاأاب اوااهُ يُ ها » 
 (اِب هريره ب تفسري القدر ، عن)صحيح البخاري ، كتا                                                  

ي ا يهودرهيچ مولودي نيست مگر اينكه بر فطرت سالم تولد ميشود ، پس پدر و مادرش او ” 
 “يا نصراني و يا مجوسي ميسازد

فل او طربيت تپدر و مادر و خانواده بمثابة جامعة كوچكي براي طفل بوده و با اثر گذاري در 
يدهند و وق مسه بود ، طفل را بسوي گمراهي را به فساد يا صالح ميكشانند . اگر پدر ومادر گمرا

ح بودند ، او را آفريده است ، بيرونش مي آورند و اگر صال از مقتضاي فطرت سالمي كه اهلل 
و اطفل خود را مطابق فطرت سليم الهي تربيت نموده و جوانب خير و صالح را در شخصيت 

 د .گذارأثير مثبت و يا منفي ميرشد ميدهند . به همينگونه جامعة بزرگتر بر ساير افراد ت
 دوم :ساختن جامعة صالح ضرورت همگاني است :

ه باشد ، ايجاد جامعة پاكيزه و نيك براي هر فرديكه بخواهد زندگي نيك و پاكيزه داشت ـ 165
امر ضروري و حياتي ميباشد . چه ، هر فرد مسلمان مكلف ايت كه هدف خلقت و فلسفة 

.  باشدخرت تحقق ببخشد و آن هدف عبارت از عبادت اهلل واحد ميوجودي خود را در دنيا و آ
 ميفرمايد :  اهلل 

         /الذاريات(5) 
“و نيافريده ام جن و انس را مگر براي اينكه مرا عبادت كنند” 
 1حوال ظاهري و باطني انسان را شامل ميگرد .، افعال و اادت كلمة جامعي است كه تمام اقولعب

اين وسعت كلمة عبادت از ما ميخواهد كه تمام اقول ، افعال و برخوردهاي خود با مردم بر 
وفق شريعت اسالمي عيار نماييم . ولي مسلم است كه فرد مسلمان تنها در صورتي ميتواند زندگي 

ر آن زندگي ميكند در توافق كامل با او خود را به شكل كامل اسالمي درآورد كه جامعة كه د
بوده واين شكل دهي را برايش آسان سازد . يعني اوالً جامعه بايد كامالً اسالمي گردد تا فرد 
مسلمان بتواند زندگي خود را مطابق خواسته هاي اسالم منظم سازد . ولي اگر چنين نبود و جامعه 

روابط جاهلي و اسالمي بر آن حاكم بود ، در يا كامالً يك جامعة جاهلي بود و يا مخلوطي از 
آنصورت براي مسلمان ناممكن است كه بتواند زندگي مطلوب اسالمي داشته باشد . به همين 
علت است كه اگر كسي از ايجاد تغيير در جامعة جاهلي و اعمار جامعة اسالمي ناتوان شد ، بايد 

ا ميتواند زندگي خود را با رنگ اسالمي آنجا را ترك كرده و بسوي جامعة هجرت كند كه در آنج

====================================================== 
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 زينت ببخشد . 
               

                

   /النساء() 
خويش  كان[ برمشر كافران و ةماندن زير سلط كسانى كه ]با ترك هجرت از ديار كفر، و يقيناً” 

 ديندارى ز نظر: ]ا ، به آنان مي گويند ستم كردند ]هنگامي كه[فرشتگان آنان را قبض روح مي كنند
يا آ:  ويندگ . فرشتگان مي ، مستضعف بوديم زندگى[در چه حالى بوديد؟ مي گويند: ما در زمين و

س يد؟! پپهناور نبود تا در آن ]از محيط شرك به ديار ايمان[ مهاجرت كن وسيع و اهللزمين 
 “  گاهى است آن بد بازگشت جايگاهشان دوزخ است و

 در تفسير اين آيت آمده است كه : 
يت در مورد كساني نازل شده است كه در بين مشركين زندگي ميكنند و در آنجا اين آ” 

نميتوانند كه شعاير ديني خود را اقامه نمايند و در حاليكه توان هجرت از آن ديار را دارند اما در 
آنجا باقي ميمانند ، چنين اشخاصي بر نفس خود ظلم نموده و به اجماع علماء مرتكب عمل حرام 

 1“شده اند 
مان د مسللذا توجه به جامعه و دور كردن منكرات و مفاسد از آن ، وجيبه و مكلفيت هر فر
رات منك است و نبايد در صورت وقوع منكرات آنرا ناچيز شمرده و اهميتي به آن ندهد . زيرا

زد ، سابيمار ن عتاًمانند ميكروبهايي اند كه حتماً بر جسم تأثير سوء ميگذارند . واگر بعضيها را دف
  .ردد حتماً مقاومت جسم شانرا ضعيف ميگرداند و در مراحل بعدي حتماً بر آنها غالب ميگ

ز املوء بنابرين از اولويات خيلي مهم و اساسي دولت اسالمي ، اعمار جامعة اسالمي و م
 فضايل اخالقي و ازالة منكرات از آن ميباشد . 

             
        /(41)الحج 

زكات مي  و ، نماز را برپا مي دارند، تمكن دهيم كه اگر آنان را در زمين قدرت وآنهايي” 
قبت همه عا و ; از كارهاى زشت بازمي دارند و امر ميكنندسنديده مردم را به كارهاى پ پردازند، و

 “ستاهلل اكارها فقط در اختيار 
 

  بخاطر نجات يافتن از هالكت دستجمعي : : سوم
ـ قيام نمودن افراد به اصالح جامعه ، هم خود آنها را و هم جامعه را از گرفتار شدن به  167
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گير ، مشكالت و اضطرابات و صدها جتماعي وهمهعذاب الهي و عقوبت اخروي و هالكتهاي ا
 بدبختي ديگر نجات ميدهد . 

 شرح اين موضوع بخاطر اهميت و حساسيتي كه دارد ، به كمي تفصيل ضرورت دارد . 
هي سنت الهي چنين است كه جامعة كه در آن منكرات شايع گرديده و حدود و حرمات ال

به  و اقدام مودهد جامعه به حيث تماشاچي به آن نظاره نپايمال و فساد در آن ريشه دوانيده و افرا
الحان موده و صار نمقابله و تغير آن نميكنند ، اهلل متعال چنين جامعه را به سخت ترين عذابها گرفت

ون خيلي قان و غير صالحان آنرا مورد عذاب قرار ميدهد . اين سنت الهي در حقيقت شالق تنبيه و
ن در توا صوص علماء و صاحبان قدرت را وادار مينمايد كه با تمامخوفناكي است كه هر فرد بخ

دفع  امعهجهت اصالح جامعه و ايجاد تغيرات مثبت در آن بكوشند تا عذاب الهي را از خود و ج
 د بت ميسازا ثاريت اين گفته ها سازند . در قرآن و سنت داليل و مثالهاي زياد وجود دارد كه حقان

 الف : در قرآن كريم :
 ميفرمايد :  ـ اهلل  167

               
  /األنفال(5) 

انيد رد( و بدر ميگيو بپرهيزيد از عذابي كه تنها به ظالمان شما نميرسد )بلكه همة شما را در ب” 
“كه بدون شك اهلل سخت عقوبت كننده است

مؤمنان را امر نموده است كه منكرات را در بين خود باقي  اهلل ” ميفرمايد :  ابن عباس 
 1“ گير قرار ميگيرند نگذارند ، در غير آن مورد عذاب همه

در بر بترسيد از عذابي كه از ظالم گذشته و صالحان و غير صالحان را ” امام قرطبي ميگويد : 
 2“ ميگيرد 

رحذر ميدارد كه ببندگان مؤمنش را از فتنه و عذابي  اهلل ” ابن كثير در شرح اين آيت ميگويد: 
 به گنهكاران منحصر نميماند بلكه عام گرديده و تمام مردم را در بر ميگيرد .

 : ب : از سنت پاكيزة پيامبر 
 امام بخاري چنين روايت كرده است :

هاا واب اعإُضُهمإ أاسإفالاهاا ى ساِفيناٍة فاأاصاابا ب اعإضُ ت اهاُموا عالا ٍم اسإ  ق اوإ ِم عالاى ُحُدوِد اَّللِا واالإوااِقِع فِيهاا كاماثالِ ماثاُل الإقاائِ »  ُهمإ أاعإَلا
ا ِف ناِصيبِناا خارإقًا واَلاإ نُ ؤإِذ مانإ ف اوإق اناا أاَنا خاراق إنا  قاالُوا لاوإ ف ا  ف اوإق اُهمإ لاى مانإ ا عا فاكاانا الاِذينا ِف أاسإفاِلهاا ِإذاا اسإت اقاوإا ِمنإ الإمااِء مارُّو 
يًعا واِإنإ أاخاُذوا  يًعا  يِهمإ َنااوإاأايإدِ  لاىعا فاِإنإ ي ات إرُُكوُهمإ واماا أارااُدوا هالاُكوا َجِا  « واَنااوإا َجِا

====================================================== 

 391ص  7ـ تفسير قرطبي ج 1
 393ص  7ـ تفسير قرطبي ج 2

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

 

      

172 

 (لشركة عن النعمان بن بشري ااب )صحيح البخاري ، كت                                                 

ر ند كه داساني كمثال كسيكه حدود اهلل را مراعات ميكند و كسيكه از آن تجاوز مينمايد مانند ”
ند ار ميگيرين قريك كشتي سوار بوده و بين خود قرعه مي اندازند . پس يك تعداد آنها به طبقة پاي

واهند ي ميخدر قسمت تحتاني كشتي اند وقت و براي تعداد ديگري طبقة بااليي ميرسد . كسانيكه
 يگردند (نها مآكه آب بگيرند بر كسانيكه در طبقة بااليي اند گذشته و آب ميگيرند )باعث تكليف 

گرفته  ود راآنها با خود ميگويند اگر سوراخي در پائين كشتي ايجاد كرده و از آن آب ضرورت خ
ن ا فكر شارا ب ه در طبقة بااليي كشتي اند ، آنهاو باعث اذيت ديگران نشويم ! حاال اگر كسانيك

هردو  شوند آزاد بگذارند تمام شان هالك ميشوند ولي اگر دست آنها را گرفته و مانع كار شان
 “گروه نجات مييابند 

ه سبب ميگويد ، دليل اين امر اينست كه عامة مردم ب درين حديث شريف چنانچه قرطبي 
ذاب تحق عار ميگيرند . همچنان نشان ميدهد كه جامعه زماني مسگناه عدة خاصي مورد عذاب قر

در پي  ه كسيعمومي ميگردد كه معاصي و منكرات در آن ظاهر گرديده و انتشار يابد . بدون اينك
ا قلباً ب انيكهتغير آن باشد . اگر تغير منكرات و برگرداندن امور مطابق شرع ممكن نبود ، بركس

كه  اجب است كه از آن شهر هجرت كنند . همچنان ميتوان گفتمنكرات بد بيني دارند ، و
ه حديث فوق دال بر اينست كه انحراف از منهج صحيح و مسلك سالم منتج به هالكت عام

يرا زميگردد و حسن نيت و قصد نيك منحرفين مانع نزول عذاب و هالكت جامعه نميگردد . 
بقة طر در ف شان اين بود كه افراد مستقكسانيكه ميخواستند پائين كشتي را سوراخ كنند ، هد

 حقيقتبااليي را اذيت نرسانند و اين حسن نيت سبب نجات شان نگرديد . زيرا عمل شان در
 خروج از منهج سالم در امري بود كه مربوط تمام مردم ميشد . 

ينا آمانُوا عالايإُكمإ أان إُفساُكمإ َلا ياُضرُُّكمإ َّيا أاي ُّهاا الاذِ ” ياةا ونا هاِذِه الإ قإراءُ ت ا ُكمإ عانإ أاِب باكإٍر الصِيدِييِق أاناهُ قاالا أاي ُّهاا النااُس إِنا » 
عإُت راُسولا اَّللِا صالا “ مانإ ضالا ِإذاا اهإتاداي إتُمإ   وا عالاى يادايإهِ ذاا راأاوإا الظااَلا ف الامإ َياإُخذُ ما ي اُقوُل ِإنا النااسا إِ لايإِه واسالا  عا ى اَّللاُ واِإِنيِ ْسِا

ُ بِِعقااٍب ِمنإهُ   (ب الفنت)سنن الرتمذي ، كتا« أاوإشاكا أانإ ي اُعماُهمإ اَّللا
اي ” د كه روايت است كه فرمودند : اي مردم شما اين آيت را ميخواني از ابوبكر صديق ” 

 ه شمابكسانيكه ايمان آورده ايد بر خود الزم گيريد اصالح نفس خود را ، ضرر نميرساند 
ه فرمودند : شنيدم ك و من از رسول اهلل “ كسانيكه گمراه شدند در صورتيكه شما رهياب باشيد 

همة   ه اهللچون مردم ظالم را در ظلمش مشاهده نموده و او را از ظلم منع نكنند نزديك است ك
 “شانرا به عذاب همه گير گرفتار سازد 

 ميزان شناخت صالح و فساد جامعه : 
زان و ما مينانچه گفتيم ، فرد مسئول اصالح جامعه و ازالة فساد از آن ميباشد ، اـ چ 169

 معياري كه صالح و فساد جامعه بر اساس آن تعين ميگردد ، چيست ؟
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ر در جواب اين سئوال به صورت خالصه ميتوان گفت كه ، جامعة صالح همان است كه ب
ت كرده ده نشئو ساير قوانين آن از همين عقياساس عقيدة اسالمي اعمار گرديده و نظام اجتماعي 

 باشد ، چنانچه بعضي خصوصيت هاي آن را در بحثهاي گذشته شرح نموديم . 
در  جامعة فاسد همانست كه بر اساس عقيدة غير اسالمي ايجاد گرديده و نظام اسالمي

ا معه رجابخشهاي مختلف آن حاكم نبوده و منكرات در آن عموميت يافته باشد . اسالم چنين 
 جامعة جاهلي ميخواند اگرچه اهل آن ظاهراً مسلمان باشند 

شد و ار بابه تعبير ديگر ، جامعة صالح همانست كه بر اساس معاني و ارزشهاي اسالمي استو
 .  يباشدماحكام اسالمي در تمام بخشهاي آن مرعي اإلجراء باشد و جامعة فاسد ، برخالف آن 
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 بحث سوم : 
 
 
 
 

 
 

 1اء ـتام افـنظ
 

 :  زمینۀ سخن
 وـ هر فرد مسلمان مكلف است كه تمام عملكردهايش بر وفق احكام اسالم بوده  170

ه نحو ران بفيصلة شريعت را كه در نتيجة افعالش صادر ميگردد بپذيرد و روابط خود را با ديگ
يش براع مشروع برقرار سازد . اگر درين موارد چيزي نميدانست و يا در بعضي حاالت حكم شر

 ود راواضح نبود ، واجب است كه نسبت به آن معرفت كامل پيدا كند . تا اعمال و سلوك خ
 مطابق حدود تعين شده در شريعت انجام دهد . 

ردم يكي از راههاي كسب معرفت و معلومات ديني اينست كه علماء به تعليم و آموزش م
ي خود ء سؤالهاعلما ينكه مردم با مراجعه بهاقدام نموده و احكام ديني را به مردم برسانند . و يا ا

 را با آنها مطرح نموده و از احكام شرعي معلومات حاصل كنند . 
ـ تعليم دادن مردم و تبليغ احكام ديني به آنها از فرايضي است كه اسالم بدوش اهل علم 171

و به اندازة كه اسالم گذاشته است . آنها شرعاً مكلفيت دارند كه مردم را در امور ديني تعليم داده 
آموزش آنرا الزم ميداند ، به آنها آگاهي دهند . فرضيت اين امر زماني قوت ميگيرد كه جهل در 
بين مردم افزايش يافته و معالم و نشانه هاي شريعت كمرنگ شده و بدعتها در بين مردم رايج 

====================================================== 

ن با در نظر د . همچناميخواه تري را احتواء ميکند لذا فهم آن دقت بيشتربحث نظام حسبه ، موضوعات اختصاصيـ اين مبحث و  1
اينکه زيبايي و  ييم . يکينما ه تقديمداشت دو ملحوظ بهتر دانستيم كه  اصطالحات فقهي اين مباحث را بشکل اصلي آن و بدون ترجم
ذكور جزء فرهنگ صطالحات منکه اجزالتي كه درين اصطالحات وجود دارد ، در ترجمة آن به زبان ديگري موجود نخواهد بود . ديگر اي

 مترجم ديني ما بوده و ضرورت است كه جوانان ما به آن آشنا شوند .
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سخت ترين محاسبه مواجه  شود . اگر علماء در اداي اين فريضه كوتاهي كنند ، گنهكار بوده و با
ميشوند . زيرا هرنوع تقصير در مسئوليت مرادف با كتمان علومي ميباشد كه نزد آنها امانت بوده و 

 مأمور به نشر و تبليغ آن ميباشند .
 وش دادهنها گآاما وقتيكه علماء به تبليغ دين مي پردازند ، بر مردم واجب است كه به سخنان 

 وها بوده ود آنخو به آن عمل نمايند . اگر چنين نكردند گناه آن بدوش  از گفته هايشان بياموزند
ايم ايشان ق جت بردر آخرت مورد محاسبه قرار ميگيرند . زيرا با تبليغ علماء و بيان احكام ديني ح

 ميگردد .
ه سبت بنـ اما با وجود تبليغ احكام ديني از سوي علماء ، بازهم ممكن است كه عدة  172

آن  ر اثردي جاهل بمانند و يا شايد علماء در انجام مسئوليت شان تقصير نموده و احكام دين
آلخره ابد و باايش ييكتعداد افراد از علوم ديني محروم مانده و روزتا روز تعداد اينگونه افراد افز

انده خبر مجهل بر جامعه حكمفرما گردد . در چنين حالتي بر كسانيكه نسبت به احكام شرعي بي
 واجب است كه مسايل مهم ديني را بياموزند . قرآن كريم دستور ميدهد كه :اند 

          /النحل(4) 
“اگر مسئلة را نميدانستيد از اهل علم سئوال كنيد ” 
و در لكه ابفوع نميسازد تقصير علماء در تبليغ و دعوت به سوي دين ، مسئوليت جاهل را مر 

را  شرعي هر صورتي بايد با مراجعه به علماء و سؤال از آنها علم ضروري براي تعميل احكام
 بدست آرد . 

رد ، ميگي ـ اين سؤال كردن و جواب دادن آنها و مواردي كه به اين سؤال و جواب تعلق 173
نند ؤال ما، حكم مسئلة مورد سحالت سؤال كننده ، جواب ارائه شده و موقف عالم هنگام جواب 

ياد “ اءظام افتن” وجوب ، ندب ، اباحت و غيره اموري اند كه مجموعة آنها در نظام اسالمي بنام 
 مي شود . 

 
 معناي لغوي افتاء :

 از ابن منظور چنين آمده است :« لسان العرب»در لغتنامة ـ  174
 أفتاه في األمر : يعني موضوع را برايش بيان كرد . 

 فتاه في المسئله : يعني : جواب سؤال او را ارائه كرد. أ
ه ميشود اسم مصدر است كه در موضع إفتاء بكار برد« فتوي» است و « فتوي» اسم مصدر آن 

 . الفتيا و الفتوي حكمي است كه فقيه صادر مينمايدو 
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ي م شرعككلمة افتاء ميفهميم كه استفتاء در لغت به معناي سؤال كردن از ح از شرح لغوي
مند و مينا“ مفتي” و شخص جواب دهند را “ مستفتي” مسألة ميباشد . شخص سؤال كننده را 

 ميخوانند . “ افتاء” و عمل جواب دادن را “ فتوا” جوابي را كه ارائه ميكند 
 د . يل ميدها تشكپس در نظام افتاء، مستفتي ، مفتي ، افتاء و فتوا اركان چهارگانة اين نظام ر

 
 ر اصطالح :افتاء د

،  ـ معناي اصطالحي افتاء ، همان معناي لغوي آن ميباشد كه متضمن وجود مفتي 175
وده و ر شرعي بز امومستفتي ، افتاء و فتوا است . ولي با اضافة اين قيد كه مسئلة مورد سؤال بايد ا

 حكم آن نيز بر اساس مفاهيم شرعي ارائه گردد .
سايل من بگوييم ، مستفتي شخصي است كه حكم شرعي در نظام افتاء كه ميخواهيم ازآن سخ

نجام كه ا را مورد سؤال قرار ميدهد و شخصي كه جواب ميدهد ، مفتي ناميده ميشود و عملي را
 ميدهد افتاء و نص و متن جواب او را فتوا ميگويند . 

 منهج بحث :
 ـ با توجه به شرح فوق ، بحث حاضر به چهار مطلب اساسي ميپردازد .  176

 اول : مستفتي 
 دوم : مفتي 
 سوم : افتاء 
 چهارم فتوا
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 : مطلب اول
 
 
 
 

 فتيـمست
 

 ؟مستفتي كیست 
خن ـ مستفتي كسي را گويند كه حكم شريعت را در مورد مسئلة ميپرسد . معناي س 177

 حكم اينست كه ، شخص مذكور نسبت به آن حكم جاهل ميباشد ، لذا از مفتي سؤال ميكند تا
 نسته و مطابق آن عمل نموده و از فتواي مفتي تقليد نمايد .شرع را دا

 وموده ولي آيا بر هر كسيكه از حكم شرعي جاهل باشد واجب است كه در مورد آن سئوال ن
 كسب معرفت نمايد يا نه ؟

 ايد ،اگر حكم شرعي را ميدانست و يا ميتوانست كه خودش حكم آنرا از نصوص دريافت نم
 ز است كه از ديگري سؤال كند ؟آيا بازهم برايش جاي

ر ن تغيجواب اين سؤال نسبت به افراد فرق نموده و با در نظرداشت حالت هر شخصي حكم آ
ي بعض مييابد. بنابرين ، در بعضي حاالت طلب فتوا حرام است و در بعضي حاالت واجب و در

 موارد مباح است . پس بايد اصناف و اقشار مردم درين رابطه بيان گردد .
 

 اول : كسانیكه استفتاء براي شان حرام است : 
ت در ده اسكسيكه اهليت اجتهاد را دارد و شروط اجتهاد به گونة كه در كتب اصول فقه ذكر ش

 ،يرا وجودش متحقق بود ، چنين شخصي مجتهد بوده و از شخصي ديگري برايش حرام مي باشد. ز
اله م مسب است كه اجتهاد نموده و در فهدر حاليكه به رتبة اجتهاد رسيده است ، بااليش واج

 ه از حكمست كتحقيق نمايد تا حكم آنرا به وجه تعين و يا گمان غالب دريابد . لذا بر او حرام ا
لي راجع سوا ومسئلة مورد نظر از كس ديگري طلب فتوي نمايد . البته حكم تحريم به همان استفتاء 

 تر و فهمبيش . اما اگر مجتهدي بخاطر كسب معلومات ميباشد كه به خاطر تقليد از فتوا صورت گيرد
 درست مسئلة از شخص ديگري سئوال ميكند برايش جايز بوده و ممانعتي وجود ندارد . 

اگر مجتهد بعد از مناقشه و مذاكره با ديگري دانست كه حق با اوست ، واجب است كه نظر  
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باشد اين حكم نيز در جملة احكامي ميرا خود را ترك نموده و از نظر جانب مقابل پيروي كند . زي
 كه بعد از اجتهاد به فهم آن دست يافته است . 

 ح ميدهيمترجي ـ زمانيكه گفتيم اجتهاد قابل تجزيه مي باشد ، و اين قولي است كه ما آنرا179
 واردم. معناي سخن اينست كه اگر فرد مسلماني در بعضي موارد و مسايل مجتهد بوده و در 

 يل ودرجة اجتهاد نرسيده است ، او در مواردي كه قدرت اجتهاد و استخراج مسا ديگري به
 كس ديگر ه ازكاحكام آنرا دارد ، در همان موارد به منزلة مجتهد مطلق بوده و برايش جايز نيست 

ير غه منزلة ، ب فتوي طلب و از فتوايش تقليد كند . اما در مسايل و احكاميكه از فهم آن عاجز است
 د بوده و بر او الزم ويا اقال جايز است كه از ديگري فتوا بخواهد . مجته
 

 دوم : كسانیكه استفتاء بااليشان واجب است : 
 واشند ـ استفتاء )طلب فتوي( بر تمام كساني واجب است كه به درجة مجتهد نرسيده ب180

 دارد .  شناخت حكم شرعي بااليشان واجب شده باشد . پس جواز استفتاء دو شرط اساسي
عجز  ب آن،اول : مستفتي )كسيكه فتوا طلب مي كند (بايد غير مجتهد باشد برابر است كه سب

تن يا نداش هي ودر اجتهاد به علت عدم استعداد توانائي بر اجتهاد باشد و يا نبودن ذوق و فهم فق
 فراغت كافي براي طلب علم ، تا به درجة اجتهاد برسد و يا هر سبب ديگري . 

 تفاوتواجب بودن معرفت حكم شرعي ، كه اين شرط نظر به اختالف احوال مردم ، م دوم :
اي آنرا ي ادمي باشد . مثالً : كسيكه به سن بلوغ رسيد ، بر او واجب است احكام نماز و چگونگ
ه حد لش ببداند . و چون ماه رمضان فرارسيد ، بايد احكام مربوط روزه را بياموزد و چون ما

ا رت حج زكات بر وي واجب ميگردد و بايد احكام آنرا بداند و زمانيكه استطاعنصاب برسد ، 
كه  پيدا كرد واجب است كه احكام حج را بداند بر هر كسيكه واقعة پيش آمد ، واجب است

روش و و ف حكم شرعي آنرا بداند , كسيكه به كار تجارت مي پردازد بايد احكام مربوط به خريد
 زد . معامالت مالي را بيامو

ي باالي هر كسيكه شناخت حكم شرعي معين»اصل و قاعدة جامع اين شرط چنين است كه 
م احكا وو اما معرفت مسايل « الزم گرديد ، واجب است كه از اهل علم در آن مورد سؤال كند

يد در  بازايد بر آن در حق فرد مستحب و در حق امت از جملة فرضهاي كفايي است ، زيرا حتماً
د مجته كساني باشند كه مسايل شرعي را باتمام تفصيالت آن بدانند و حتي به درجةبين امت 

 رسيده و در امور ديني مورد احتياج مردم، فتوا بدهند . 
ـ خالصة سخن اينست كه باالي شخص عامي واجب است كه در مورد مكلفيت هاي 181
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 احسن و شرعي آن اداء نمايند .  شرعي خود از علماء فتوا بخواهند تا اين مكلفيتهاي خود را بوجه
 صنف سوم : كسانیكه استفتاء برايشان جايز است : 

جب ـ استفتاء براي شخص غير مجتهد در مواردي جايز است كه معرفت آن بااليش وا182
ج حنمي باشد . مانند شخص عامي كه هنوز حج بااليش فرض نشده است ، لذا معرفت احكام 

آن  ن درردن درين مورد بااليش واجب نمي باشد . اما سؤال كردبااليش الزم نبوده و سؤال ك
ت لومامورد و مسايل ديگر برايش جايز مي باشد . زيرا معرفت احكام شرعي و افزودن بر مع

 از امور مستحب در حق هر فرد مسلمان مي باشد. پس جواز آن اولي تر است .  شرعي
ست شده انواردي سؤال كند كه هنوز واقع ـ اما آيا براي غير مجتهد جايز است كه در م183

زم و ال ؟ و از وقايعي فتوا بخواهند كه هنوز بااليش نيامده و معرفت حكم آن بااليش واجب
 نگرديده است ؟ 

 علماء درين مورد دو قول دارند : 
ال كردن از نقل شده است كه ايشان سؤ اول : عدة آنرا مكروه ميداند چنانچه از امام مالك 

ند واستسايل قبل الوقوع را نمي پسنديدند . به همين سبب ، وقتي بعضي شاگردانش ميخحكم م
 مورد به ر آنكه حكم مسئالة را بدانند كه هنوز واقع نشده است ، كسي را مأمور مي ساختند كه د

 گونة سؤال كند كه گويا واقع شده است . 
و  سايل ديني موضوع خطيرعلت كراهيت نزد اين دسته علماء اينست كه فتوا دادن در م

لهي و عت امسئوليت بزرگي مي باشد. زيرا فتوا دادن در مسايل شرعي در حقيقت خبر دادن از شري
را  خود حكم اهلل ميباشد و اين كار زماني جايز و ممكن است كه مجتهد تمام استطاعت و كوشش

زرگي سئوليت بمبا  را بكار نبرد بكار ببرد و اگر احياناً مجتهدي درين امر كوتاهي كرده و تعمق الزم
 ده نبايدنبو مواجه خواهد بود . پس تا زمانيكه واقعة رخ نداده است حاجت و ضرورتي به طلب فتوا
اري ود دخكسي در معرض اين مسئوليت بزرگ واقع گردد . بلكه سالمت و احتياط در امور ديني ، 

رايط و شبه  اجتهاد و فتواي مجتهد نظر ازين نوع فتوا را الزم ميگرداند . همچنان ممكن است كه
 يد . ولينما اوضاع تغيير كند . يعني در حاليكه حادثه هنوز پيش نشده است مفتي فتوايش را صادر

اقعيت تهد با وي مجزمانيكه آن واقعه عمالً واقع ميشود ، شرايط به گونة ديگري بوده و اجتهاد و فتوا
 كه به مستفتي از اجتهاد جديدش خبر دهد . تطابق نداشته باشد و مجتهد نمي تواند 

ست شده ابنابرين داليل ، بهتر آنست كه مفتي از اصدار فتوا در مواردي كه هنوز واقع ن
ج حتياخودداري كند . همچنان بر شخص عامي بهترست كه در مواردي فتوا بخواهد كه به آن ا

 ه است ترك كند . داشته و عمالً با آن درگير است و مسايلي كه هنوز واقع نشد
ـ قول دوم : مبني بر عدم كراهيت سؤال ار مسايلي است كه هنوز واقع نشده باشد . البته 184

در صورتيكه مقصد سؤال كننده دانستن حكم شرعي مسئالة باشد كه احتمال وقوع آن مي رود . 
آن احتياط در  اين نظريست كه آنرا ترجيح مي دهيم ، زيرا هيچ ضرري در آن وجود ندارد بلكه در
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مسايلي است كه احتمال وقوع آن مي رود . چه ، بسيار ممكن است كه همان حادثه پيش آيد 
ولي براي شخص مذكور زمينة سؤال و رسيدن نزد مفتي ميسر نگردد . پس حرصي كه در زمينة 
دريافت احكام شرعي دارد كامالً بجا بوده و بر مفتي واجب است كه جواب و فتواي الزم را 
برايش بدهد . درين صورت هر دو كار نيك نموده و راه خطاء در پيش نگرفته اند ، سؤال كننده 
بخاطر اشتياق و حرصي كه در معرفت حكم شرعي دارد و مفتي بخاطر آموختن مستفتي مسايلي 

 را كه اشتياق آنرا دارد . 
 هاييه و جواببنابر همين نظر است كه عدة از علماء مسايلي را بصورت فرضي تصور نمود

به آن  ند ،براي آنها تدارك و در كتابها تدوين كرده اند تا كسيكه ميخواهد حكم شرعي را بدا
 كتابها مراجعه نمايد . 

 مستفتي از كسي فتوا بخواهد كه صالحیت آنرا دارد : 
اما  اهد .ـ چناچه ديديم، در مواردي واجب و در مسايلي جايز است كه مسلمان فتوا بخو185

ء در ه استفتاكنيم د از كساني فتوا بخواهد كه صالحيت و اهليت فتوا را داشته باشند . زيرا ميداباي
ز و ا مسايل متعلق به دين و احكام شرعي صورت ميگيرد پس بايد درين موارد احتياط نموده

 كساني فتوا بخواهد كه اهل فتوا باشند . 
 خواهد ؟ توا بو صالح را بشناسد تا از او ف اما سؤال اينست كه شخص عادي چگونه مفتي با كفايت

از  و يا در جواب گفته اند كه مستفتي بايد در مورد او از اشخاص قابل اعتماد سؤال كند
 شهرتش در بين مردم او را بشناسد و اينكار در توان شخص عامي ميباشد .

زم يش الـ اگر شخص عامي در شهر و قرية خود كسي را بخاطر طلب فتوا نيافت باال186
انيكه ا زمماست كه سفر نموده و بجائي برود كه به مفتي دسترسي پيدا كند . چنانچه سلف صالح 

ائي جبه  ضرورت به معرفت حكم شرعي درمسألة پيدا ميكردند و كسي را بخاطر فتوا نمي يافتند
 مودند . ني م سفر ميكردند كه عالم و مفتي با كفايتي را در آنجا سراغ كرده وسؤال خود را مطرح

 
 فتوا خواستن از با صالحیت ترين شخص : 

18يش ـ چون بر مستفتي الزم است كه از مفتي با صالحيت طالب فتوي شود ، آيا باال
  ؟واجب است كه در صورت كثرت مفتي ها در يك منطقه در جستجوي صالح ترين مفتي گردد 

 علماء در ين مورد دو قول ارائه كرده اند : 
و و طلب كردن صالح ترين مفتي بااليش واجب نيست و ميتواند كه از هر اول : جستج

شخصي كه اهليت و صالحيت فتوا را دارد سؤال كرده فتوا بخواهد . زيرا شخص عامي توان 
و شناخت مقام و مراتب علمي شانرا ندارد , پس مكلف  شناخت بهترين مفتي و ميزان علماء
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 كليف باالتر از توان او مي باشد . ساختن او به اين كار، يك نوع از ت
اين  اهد ودوم : بر او واجب است كه صالح ترين مفتيان را جستجو نموده و از وي فتوا بخو

ؤال سبا  كار , مكلف ساختن او به عمل فوق طاقتش نمي باشد . زيرا فرد اصلح را ميتواند كه
برايش ممكن بوده و براي هرتش در بين مردم بشناسد و كار خبر شخص ثقه و يا ش كردن ,

ق مؤف معرفت اصلح كافي ميباشد . و اگر بعد از تحقيق و جستجو به شناخت صالح ترين مفتي
 نشد , آنگاه ميتواند كه با نزديك ترين مفتي سؤالش را مطرح نمايد .

و  ابعينـ قول راجح و قرين صواب نزد ما , قول اول مي باشد . زيرا صحابه كرام و ت188
ين صالح باالي مستفتي بحث و جستجوي مفتي اصلح را واجب نمي دانستند . و ا ساير سلف

ورت صدر  خود دال بر جواز ترك افضل و استفتاء از فاضل مي باشد . اما باز هم بهتر است كه
 امكان , با كفايت ترين مفتي را پيدا كرده و از او فتوا بخواهد . 

 
  ؟صالح ترين مفتي چه كسي است 

بنابر  م و يابنابر قول دوم , جستجو و پيدا كردن صالح ترين مفتي را واجب دانستيـ چون 189
خص قول اول و ترجيحي كه قايل شده و آنرا مستحب گفتيم , سؤال اينست كه صالح ترين ش

 براي فتوا دادن چه كسي است ؟ 
ان ص زمخاز سخنان علماء بر مي آيد كه بهترين مفتي همانست كه داناترين و متقي ترين ش

 زا مستفتي بايد ,خود باشد . اما اگر در يك محله يكي داناترين مفتي و ديگر متقي ترين آنها باشد 
 كدام آنها سؤال كند ؟ 

  درين مورد دو قول نقل شده است : از علماء
د . به تي مي باشاينست كه از داناترين آنها بايد سؤال كند , زيرا داناترين آنها بهترين مف اول :

يگران هتر از دو ب اين خاطر كه مدار فتوا بر علم است و ماداميكه او داناتر است , اولي تر بر فتوا
 مي باشد . 

ي ترين ز متقدوم : نظر دوم اينست كه بهترين آنها , متقي ترين آنهاست . پس بايد مستفتي ا
 د :ي فرمايم آنها فتوا بخواهد . ارائه كنندگان اين نظر استدالل مي كنند كه اهلل 

(           ) 

 «از اهلل بترسيد و اهلل به شما تعليم ميدهد »
ه اين علم دين است پس متوج”.همچنان از سلف صالح روايت شده است كه فرموده اند 

 “باشيد كه از چه كسي دين خود را اخذ مي كنيد 
متقي ترين آنها استفتاء صورت گيرد زيرا شخص  ـ قول قابل ترجيح نزد ما اينست كه از190

متقي همان مقدار علمي كه دارد براي اصدار فتوا كفايت ميكند اما تقوايي كه دارد او را از جرئت 
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بي مورد بر فتوا و تساهل درآن مانع گرديده واز لغزشگاه هاي مخفي خواهشات نفساني 
به خاطر دريافت حكم صحيح مسأله ،  نگهميدارد همچنان تقوا و پرهيزگاري سبب ميشود كه

تحقيق و كاوش بيشتر نمايد و اين بحث و تدقيق زياد و اخالص نيتي كه دارد فتواي او را قرين 
حق ميگرداند. وحتي ميتوان گفت كه در عصر حاضر كه جوهر تقوا در عامة مردم و در اكثر 

با صالحيت وكفايت همانا متقي  علماء به پائين ترين درجة خود تنزيل نموده است ، يگانه مفتي
ترين آنها مي باشد . لذا احتياط در امور ديني الزم ميگرداند كه مستفتي در جستجوي متقي ترين 
مفتيان برآمده و از ايشان فتوا بخواهد و شخص داناتر را كه تقواي الزم براي فتوا را ندارد ترك 

 اشد .نمايد . البته بشرطي كه به اندازة كافي علم داشته ب
 سوال كردن مستفتي از چند مرجع فتوا :

 نشد، ـ اگر در جوابي كه مفتي ارائه كرد اطمينان ذهني و نفسي براي مستفتي حاصل191
 درآنصورت چه كند ؟

 گفته اند كه حق دارد از مفتي ديگري سؤال كند .
 اما اگر فتوا هاي مختلفي برايش داده شد در آنصورت چگونه عمل نمايد ؟

 رد نيز اقوال مختلفي وجود دارد .درين مو
تواي فهد و اول: مستفتي همان فتوائي را بپذيرد كه ممنوعيت مسئلة مورد سؤال را نشان ميد

 مبني بر اباحت را ترك كند زيرا احتياط بيشتر در همان فتوا مي باشد .
 دوم:آسانترين و خفيف ترين فتوا را قبول كند. چنانچه اهلل متعال ميفرمايد : 

          /(185)البقره 

 “بر شما آساني را ميخواهد و ارادة سختي را بشما ندارد اهلل ” 
 ميفرمايد :  و رسول اهلل 

 « ُمهُ ؤإتاى عازاائِ أانإ ت ُ  ى رُخاُصهُ كما َيُِبُّ اَّللاا َيُِبُّ أنإ تُ ؤإتا إنا  قال  عن ابِن ُعمارا عن رسوِل اَّللا » 
صحيح ابن حبان()                                                                                                 

صتهايش هم دوست دارد كه به رخ فرمود : اهلل  روايت است كه رسول اهلل  از ابن عمر ” 
 “به اوامر و عزيمتهايش بايد عمل كرده شود عمل كرده شود چنانچه دوست دارد كه

از او  رده وسوم: بر مستفتي الزم است در قدم نخست دانا ترين و متقي ترين مفتي را پيدا ك
،  گرديدنسئوال كند . اگر به دريافت چنين عالم و دانشمندي كه حايز هردو صفت باشد مؤفق 

 از متقي ينصورتآن متقي ترين آنها بود ، دربلكه با دو عالمي مواجه شد كه يكي داناترين وديگر 
 ترين آنها سؤال كرده و مطابق فتواي او عمل كند .

 ايد .ن عمل نمابق آ، فتوا خواسته و مطز آنكسي كه مرتبة بلند علمي دارداما بعضيها گفته اند كه ا
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ا قرار ر. زيچهارم : به قول همان عالمي عمل كند كه فتواي او با فتواي ديگران موافق باشد
ز گمان ني غلبة گرفتن يك فتوا در كنار فتاواي ديگر سبب تقويت آن ميگردد . همچنان تعدد ادله و

 سبب ترجيح اقوال شده ميتواند .
 هزيرا كسانيك پنجم : از بين فتاواي ارائه شده يكي را انتخاب كرده و مطابق آن عمل نمايد .

  .و سخن همة آنها قابل عمل ميباشد فتوا داده اند همه اهليت افتاء را دارا بوده 
 رست دردـ از نظرما بهتر آنست كه اين مسئله با تفصيل بيشتري بررسي گردد تا جواب  192

يافته تي را درين مفدسترس ما قرار گيرد . بدين معنا كه مستفتي بايد دقت كند كه داناترين و متقي تر
 ي او هيچن نفسدرين حالت عدم اطمينان و سكو و از او فتوا بخواهد و بايد مطابق آن عمل نمايد .

شخص  وا ازاعتبار ندارد و نبايد تحت تأثير وسوسه هاي رواني قرار گرفته و در پي خواستن فت
وي چنين جستج ديگر برايد . ولي اگر مفتي از مواصفات فوق برخوردار نبود ، بايد در قدم اول در

، در  گرديددسترسي به چنين عالمي برايش ميسر ن مفتي گرديده و از او فتوا بخواهد . اما اگر
گر يد . و ال نماآنصورت بايد متقي ترين مفتي را پيدا نموده و مطابق فتوايي كه برايش ميدهد ، عم

ن مطمئ تمام آنها در مواصفات فوق در يك مستوي قرار داشت و خاطرش از فتواي يكي از آنها
و طمينان ابود ا ديگري نمايد . اگر قول هردوي شان موافقنشد ، ميتواند كه همان سؤال را از مفتي 

ه همان اشت بحاصل گرديده و مطابق آن بايد عمل نمايد . اما اگر فتوا هاي شان با هم اختالف د
قلت  افق و ياال موفتوايي عمل نمايد كه اطمينان بيشتر او را فراهم ميسازد بدون اينكه به كثرت اقو

وت دليل لكه قبار داشتن چند مفتي در يك جانب سبب ترجيح فتوا نميباشد آن توجه نمايد . زيرا قر
 لبهمان قول قا است كه سبب ترجيح قرار ميگيرد. بنابرين هر سخني كه مستند بر دليل قوي تر بود ،

ترين و دانا عمل ميباشد و اگر دليلي براي ترجيح يكي از فتاوا وجود نداشت ، در آنصورت فتواي
 ت . يح اسيان مورد قبول ميباشد . بعد از آن فتواي متقي ترين آنها قابل ترجمتقي ترين مفت

وايي ان فتاما اگر اين اسباب ترجيح در هيچكدام از فتاوا وجود نداشت ، در آنصورت به هم
ر نچه دعمل صورت ميگيرد كه بيشترين سكون و اطمينان را براي انسان ببار مي آورد . چنا

 حديث شريف ميخوانيم :

ًَث الإرِبُّ  » يإِه الإقالإُب وااْلإُِثإُ ماا حااكا ِف الن افإُس وااطإماأانا إِلا  تإ إِلايإهِ طإماأانا اماا  اسإت افإِت ن افإساكا اسإت افإِت ق الإباكا َّيا وااِبصاُة ثاَلا
ِر واِإنإ أاف إتااكا النااُس واأاف إت اوإ   ( عن وابصةْحد ، ا)رواه  «كا الن افإِس وات ارادادا ِف الصادإ

و قلب  ست نفساز نفست و از قلبت فتوا بخواه اي وابصه ! )سه مرتبه تكرار نمود .(نيكي آن» 
اد د ايجميخلد و در نفس تردبسوي آن ميالن و سكون مي يابد و گناه آنست كه در نفس انسان 

 «ميكند ! اگرچه مردم به تو فتوا دهند 
 (ن علي ن حسن بشربه ع)سنن النسائي ، كتاب األ« يُبكا داعإ ماا يارِيُبكا ِإَلا ماا َلا يارِ » 
 “بگذار آنچه ترا به شك مي اندازد و برگزين كاري را كه تر به شك نمي اندازد” 

 تكرار استفتاء :
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 وصورت مسئله اينست كه اگر شخص عامي در مورد حادثة خواستار فتوا گرديده ـ  193
 درين ،رديدگز همان حادثه بارديگر واقع از چندي با فتواي مطابق سؤال خود دريافت نمود ، بعد

 ؟دنماي مطابق همان فتواي اول عمل يازم است كه جديداً فتوا بخواهد وصورت آيا بااليش ال
يباشد مروري ضدرين مورد علماء به دو دسته تقسيم شده اند ، عدة ميگويند كه اعادة استفتاء 

شمار  .به مسألة مطرح شده تغير نموده باشد  زيرا ممكن است كه نظر و اجتهاد مفتي راجع
و  د دانستهول خوديگري تكرار استفتاء را واجب نميدانند زيرا مستفتي حكم مسئله را در استفتاي ا

 ميتواند كه مطابق آن عمل كند ، پس ضرورتي به فتواي جديد ندارد . 
 كسي د . يعني اگرـ از نظر من، فهم درست اين مسئله به تفصيل بيشتري ضرورت دار 194

ة به اعاد رورتيضكه بار اول فتوا داده بود ، بيشترين علم را داشته و بيشتر از همه متقي بود ، 
 را سراغ ناترياستفتاء وجود ندارد و اگر چنين نبود و حادثه بار دوم واقع گرديد و او مفتي دا

 يگراندديد بيشتر از داشت واجب است كه خواستار فتواي جديد گردد . زيرا اجتهاد مفتي ج
لش را ه سؤاقرين صواب ميباشد . اما اگر شخص داناتر و متقي تر را نيافت بازهم بهتر آنست ك

اهر ايش ظتكرار كند زيرا در اجتهاد هر مجتهدي در صورت دست يافتن به داليلي كه قبالً بر
ولي او اواي ق با فتنشده بود ، احتمال تغير و تبديل وجود دارد . پس اگر فتواي دومي وي مواف

الم عد را از اء خوبود ، مستفتي بايد مطابق آن عمل نمايد . اما اگر به نحو ديگري بود بايد استفت
 ديگري تكرار نموده و مطابق شرحي كه قبالً ذكر شد عمل نمايد . 

 
 كیفیت و الفاظ استفتاء :

ا رريعت حقيقت حكم ش ـ زمانيكه مستفتي از حكم مسألة و يا واقعة سؤال ميكند ، در 195
بارز ستفتاء تافهوم در آن مورد سؤال ميكند . بنابرين الزم است كه الفاظي را بكار ببرد كه در آن م

 “حكم شريعت در مورد اين مسئله چگونه است ؟” بيابد . مثالً بگويد : 
 “ حكم اهلل متعال درين مورد چگونه ميباشد ؟” و يا 

 فهوم استفتاء را نشان دهد .و يا جمالتي به همين گونه كه م
 استفتاء به موجب مذهب معین :

 ـ  يكتعداد زيادي از علماء اين سؤال را مطرح كرده اند كه :  196
 آيا باالي مستفتي الزم است كه مطابق مذهب معيني فتوا بخواهد ؟

 و يا ميتواند كه بر اساس هر مذهبي كه خواسته باشد ، استفتاء كند ؟
ب درست اين سؤال بايد قبالً سؤال ديگري را جواب داد و آن اينكه؛ آيا بر براي دريافت جوا

شخص عامي واجب است كه به مذهب معيني پابند بوده و در عزيمتها و رخصتها مطابق همان 
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 مذهب عمل و بر اساس آن استفتاء نمايد و يا پيروي از مذهب معيني بااليش واجب نميباشد ؟
ق آن يك مذهب معيني دانسته و به آن التزام داشت و مطاباگر شخصي خود را منسوب به 

 د ؟ي دارفتوا خواست ، پس التزام و انتساب او در كيفيت استفتاء كه انجام ميدهد چه ارزش
 د : ـ امام احمد بن حمدان حراني حنبلي در صدد جواب اين سؤال برآمده و ميگوي 197

ز نكه ارو مذهب معيني ميباشد و يا ايشخصي عامي از دوحالت بيرون نيست ، يا اينكه پي
 مذهب خاصي پيروي نميكند كه هر كدام ازين دو حالت ، حكم خاص خود را دارد . 

 ظر رانحالت اول : آنست كه شخص مذكور پيرو مذهب معيني باشد . در ين حالت علماء دو 
 ارائه نموده اند . 

زيرا  ه همان مذهب نميسازد .يكي اينكه منسوب بودن شخصي به مذهب معين او را مقيد ب
 عرفتيمالتزام به مذهب خاص باالي كسي الزم است كه داليل آنرا بداند و شخص عامي چنين 

ه برايش كذهبي ندارد . بنابرين ميتواند كه از هر مفتي كه خواسته باشد سؤال كند و مطابق هر م
 فتوا داد بايد به آن عمل نمايد .

دن به بند بوبه مذهب معين يك انتساب قابل اعتبار بوده و پادوم اينكه ، انتساب شخص عامي 
ن آيكند كه روي مآن مذهب را باالي او الزمي ميگرداند . زيرا او به اين عقيده از مذهب معيني پي

ن ته هاي آخواس مذهب ، برحق ميباشد . پس به آنچه معتقد به حقانيت آن است ، التزام داشته و به
 .ين بايد از كسي فتوا بخواهد كه مطابق مذهبش فتوا ميدهد بايد وفاء كند . بنابر

رين حالت دوم : عبارت از عدم التزام و انتساب شخص عامي به مذهب معين ميباشد . د
 حالت نيز دو نظريه از جانب فقهاء ارائه شده است . 

اول : قول اول اينست كه اختيار و پيروي از يك مذهب بااليش واجب نميباشد كه 
ز هر صورت وجوب استفتاء مطابق مذهب معيني خودبخود منتفي بوده و او ميتواند كه ادرين

يكنند مدالل دانشمندي كه در دسترسش قرار دارد فتوا خواسته و مطابق آن عمل نمايد و چنين است
قيد به مو را اكه سلف صالح ما شخص عامي را ملزم به تقليد از مذهب معيني نگردانيده و استفتاء 

  ده اند .ار دامذهب متبوع وي ندانسته اند بلكه استفتاء از هر دانشمندي را برايش جايز قر همان
دوم : قول دوم اينستكه بر شخص عامي الزم است كه مذهب معيني اختيار كرده و به احكام 
الزمي )عزيمتها( و رخصتهاي آن عمل و مطابق آن فتوا بخواهد . طرفداران اين نظريه چنين 

ميكنند كه اگر براي شخص عامي پيروي از مذاهب مختلف و مطابق خواسته هاي خودش استدالل 
جايز باشد ، در آنصورت در پي دريافت رخصتها در مذاهب مختلف ميگردد و اينكار چيزي جز 
پيروي از خواهشات نبوده و منجر به گريز از مكلفيتهاي شرعي ميگردد و احكام شرعي به بازيچة 

ل ميشود . بنابرين بخاطر جلوگيري ازين تشتت و سردرگمي فقط يك راه دست هوسبازان مبد
وجود دارد ، و آن اينكه شخص عامي پابند مذهب معيني بوده و مطابق آن فتوا بخواهد و بر اساس 
آن عمل نمايد . آنها در جواب استدالل ارائه كنندگان قول اول ميگويند كه در عهد سلف صالح ما 
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منظم تحرير و تدوين نيافته بود و نه آنقدر معروف و مشخص بود . لذا آنها  مذاهب هنوز به صورت
به جواز عدم التزام به مذهب معين فتوا داده اند . همچنان ميگويند كه انتساب و انتخاب مذهب معين 
بايد بعد از تحقيق و كاوش صورت گرفته و بعد از آنكه در مورد راجح ترين آنها معرفت كامل پيدا 

 ، آنرا انتخاب و به آن التزام ميورزد ومطابق آن فتوا ميخواهد . نمود 
 

 :  درين مسئله قول راجح
ت و ـ براي اينكه قول راجح و قرين بصواب درين مسئله را دريابيم ، به تفصيال 198

 مقدمات ذيل ضرورت احساس ميگردد . 
طابق ش واجب است مرا در مواردي كه باالي الف : وجيبة هر مسلمان است كه حكم اهلل 

ورت عدم صو استنباط درست ازين دو مصدر اصلي بياموزد و در  كتاب اهلل و سنت رسول اهلل 
موجوديت نص صريح در آن مورد، به مصادري مراجعه نمايد كه قران و سنت بسوي آن 

 رهنمايي كرده است . 
 تعال را مد ، حكم اهللب : اصل اينست كه فرد مسلمان در صورتيكه به مقام اجتهاد رسيده باش

از طريق بحث و تحقيق در نصوص قرآن كريم و سنت نبوي و گونة داللت اين نصوص بر 
ل و ر دليبمفاهيم بدست آورد. به اين ترتيب معرفتي كه از احكام شرعي بدست مي آورد مبتني 
  . برهان ميباشد و اين همان معرفتي است كه شريعت اسالمي به كسب آن امر نموده است

 اصول وج : مسلماني كه توانايي بحث و اجتهاد را دارد ميتواند كه شيوة بحث و تحقيق 
مناهج  صول وااستنباط يكي از مجتهدين بزرگ را اساس كار خود قرار دهد البته تا زمانيكه اين 
 تنباط دراي اسبحث به موجب دليل قابل قبول و سزاوار اتباع و پيروي باشد . اگر چه اين شيوه ه

 . نده باشجحات برتري و اولويت داشتمذاهب مختلف يكي بر ديگري نظر به قوت دليل و ساير مر
ير از ين مسد : اگر فرد مسلمان از آنچه بيان شد ، عاجز است ، پس بااليش الزم است كه در

شريعت  ه حكمكاهل علم كمك و رهنمايي بخواهد و از آنچه كه ميگويند به اين اعتبار تقليد كند 
ل كه ميدانند سؤاكساني را كه نميدانند امر نموده است كه از كساني المي چنين ميباشد و اهلل اس

ن عمل ابق آكنند . فائدة سؤال كردن زماني ظاهر ميگردد كه سخن اهل علم را قبول نموده و مط
به عمل  مر كردنااز  نمايد . در غير آن سؤال كردن يك امر بيفائده و عمل بيهوده ميباشد و اهلل 

 بيهود منزه است .
 ه كند ،ستفاداهـ : مسلماني كه بدرجة اجتهاد نرسيده است اما ميتواند كه از كتابهاي علماء 
هل علم بول اقميتواند كه از نوشته هاي علماي كه قابل اعتماد بوده و امامت شان در دين مورد 

 فاده نمايد. قرار گرفته باشد . مانند ائمة مذاهب مشهور و امثال ايشان است
چنين فردي ميتواند كه درين كتابها تفقه حاصل كرده و مسايل را از آن استخراج نمايد و به 
اين حيثيت از آنها پيروي كند كه مسايل و احكام شرح شده درين كتابها ، احكام شرعي بوده و 
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 علماء و اهل فقه و اهل معرفت اين احكام را استنباط كرده اند . 
ود ه و خرد مسلمان آگاهي و علميت بر اساس يكي از مذاهب فقهي حاصل نمودو : زمانيكه ف

الكي يا م را به يكي از آنها منسوب نمود ، در آنصورت است كه به طور مثال شافعي ، حنفي و
اصل خواند ميشود و معناي اين انتساب اينست كه شخص مذكور در يكي ازين مذاهب تفقه ح

پس مذهب در  ود در راه دستيابي به احكام شرعي قرار داده است .كرده و آنرا دليل و رهنماي خ
يعت حق او توضيح كننده و ظاهر كنندة احكام شرعي ميباشد نه در تصادم و تناقض با شر

 .است  اسالمي و بر همين اساس شخص مسلمان خود را تابع و مقيد به يكي از مذاهب دانسته
 و قرين دليل ه مذهب او در يكي از مسايل موافق باز : بنابرين اصل ، اگر برايش معلوم شد ك

ا صواب نيست ، بلكه حق و صواب در مذهب ديگري است ، بايد در آن مسئله مذهب خود ر
ا در ترك نموده و مطابق قول حق و صواب عمل نمايد . او درين حالت راه درست و صحيح ر

ائمة  واست كه بنيان گذاران پيش گرفته و مرتكب خطاء و گناهي نشده است . به همين علت 
 مذاهب هر يكي با صراحت گفته اند كه ؛ چون حديث صحيح در دسترس تان قرار گرفت ،
.  همان حديث مذهب من است و قول مرا در صورت تعارض با حديث صحيح به ديوار بكوبيد

. ست يقيناً همانست كه در حديث ذكر شده ا زيرا حديث صحيح سخن حق بوده و حكم اهلل 
 ا دليل وكه ب پس پيروي از آن واجب ميباشد . بر همين قياس گفته ميتوانيم كه هر سخن و فتوايي
 برهان ثابت گردد ، پيروي از آن واجب بوده و بايد رأي مخالف آن ترك كرده شود .
عيني هب ممذ ح : بنابر توضيحاتي كه ارائه شد براي مسلمان جايز است كه خود را منسوب به

ن اقوال ر هميدعتبار كه صواب ، در جزئيات آن تفقه حاصل نمايد و به اين ارا بياموزددانسته آن
نسوب م، مطابق آن عمل و فتوا بخواهد . همچنان براي شخص عامي جايز است كه خود را است

كردن  سؤال به مذهب معيني ندانسته و احكام شرعي را قبل از وجوب آن ويا بعد از وقوع آن با
اگر  وواهد خود بياموزد . او ميتواند كه بدون مقيد بودن به يك مذهب فتوا بخ از علماي عصر

صحت و  قد بهاحياناً مطابق مذهب معيني سؤال ميكند ، ميتوان آنرا چنين توجيه كرد كه او معت
چنان اند . همع ميدصواب مذهب معين در مسئلة مورد استفتاء بوده و آنرا بيشتر از ديگران قابل اتبا

ب اي شخص غيرمنتسب به مذهب معين جايز است كه بدون پابندي به مذهب معين طالكه بر
 هبا اين توجي فتوا گردد، شخص منتسب نيز ميتواند كه بدون پابندي به مذهب معين فتوا بخواهد .

او  ا نزدكه او در پي معرفت احكام شرعي ميباشد و شخص مفتي در هرحالت داناتر از اوست لذ
 شرع از وي فتوا ميخواهد .آمده و از حكم 

ط : خالصة سخن اينست كه ؛براي شخص عامي كه به در جة اجتهاد نرسيده است اين 
وسعت وجود دارد كه ميتواند بدون پابندي به مذهب مشخصي طالب فتوا گردد . او درين استفتاء 

ند و يا از حكم شرع ميپرسد و هيچ تفاوتي ندارد كه او خود را منسوب به مذهب معيني ميدا
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نميداند و اشكالي ندارد كه در مذهب معيني تفقه حاصل كرده است و يا نكرده است . او نزد 
 مفتي آمده و ميگويد : حكم شريعت در اين مسأله چگونه است ؟ 

يك  هايتاًاين شكل سؤال كردن كامالً صحيح ميباشد . اما سؤال كردن مطابق مذهب معين ، ن
 اشد .كار جائز و قابل توجيه ميب

 طلب كردن دلیل از سوي مستفتي :
 ـ آيا مستفتي حق دارد كه از مفتي دليل فتوايي را كه داده است بخواهد ؟ 199

 ا از اوليل رداگر چه بعضيها گفته اند كه او اين حق را ندارد بلكه ميتواند در مجلس ديگري 
جود يگر ودلبه به مجلس بخواهد . ولي به نظر ما هيچ دليل موجهي بخاطر موكول كردن اين مطا

توايي فهد زيرا بخوا ندارد بلكه اينرا بهتر ميدانيم كه مستفتي در همان مجلس از مفتي دليل مسئله را
اس مورد او را بر همان اس كه برايش ميدهد ، دين است و او مطابق آن عمل نموده و اهلل 

 درجة ل نمايد و كمترينمحاسبه قرار ميدهد . لذا حق دارد كه اطمينان كامل خود را حاص
يثي است له حدحصول اطمينان ، خواستن دليل از مفتي ميباشد . زمانيكه مفتي ميگويد : دليل مسئ

ي مكه نص آن چنين است ، درين صورت است كه مستفتي مطمئن شده و از وسوسه ها رهايي 
اما اگر  .است  يابد زيرا مطمئن ميگردد كه مفتي صحت حديث را دانسته و مطابق آن فتوا داده

د ، ئن نشگفت كه دليل مسئله رأي و اجتهاد من است ! و مستفتي به اين جواب او قانع و مطم
 ليل آنرادينكه اميتواند كه از مفتي ديگري فتوا بخواهد . چنانچه حق دارد كه سخن مفتي را بدون 

وده و بتوا فلة اهل بخواهد ، قبول نموده و مطابق آن عمل نمايد به اين اعتبار كه مفتي از جم
علم  بدون اجتهاد او درست و قرين صواب است وبه ظاهر حال مفتي اكتفاء كرده و بداند كه او

 هيچگاهي فتوا نميدهد . 
 آداب مستفتي :

ه كعلماء و فقهاي اسالم شماري از آداب و نزاكتهايي را معين ومشخص نموده اند  ـ 200
 ت نمايد .مستفتي بايد هنگام استفتاء آنرا مراعا

واقعيت اينست كه ، آداب سخن زدن ، آداب شاگرد در برابر استاد و آداب مسلمان در برابر 
اهل علم ، اينها آدابي اند كه مستفتي بايد آنرا در نظر داشته باشد . زيرا او مسلمان است ، پس بايد 

به منزلة شاگرد در آداب اسالمي را در سخن زدن و مخاطب قرار دادن ديگران مراعات نمايد . او 
برابر استاد است ، پس بايد آداب اسالمي مطلوب درين رابطه را مراعات كند . او از اهل علم 
سؤال ميكند ، پس بايد آدابي را كه در برابر علماء الزم است در نظر داشته باشد . بنابرين الزم 

خود را در برابرش بلند نكند ،  است كه در برابر مفتي تواضع نموده و احترام او را بجا آورد ، آواز
با دست به طرف او اشاره ننمايد و با لهجة بيرون از حدود ادب با او سخن نگويد ، بخاطر 
نشستن و سؤال كردن اجازه بخواهد ، وقت مناسب را براي سؤال كردن انتخاب نمايد ، چون با 

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

189  

روزي( و وقت  شخص ديگري مصروف سخن باشد ، سؤال نكند ، هنگام قيلوله )خواب نيم
استراحت شبانه دروازه اش را نكوبد و باآلخره ساير آداب و نزاكتها را جداً مراعات نمايد . البته 
واضح است كه شكل و مظاهر اين آداب نظر به عرف وعادات هر منطقه و مردم آن فرق ميكند و 

 باشد ، مراعات نمايد . مستفتي بايد اين آداب و اخالق را تا زمانيكه با شريعت اسالمي در تصادم ن
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 : مطلب دوم

 

 

 يـتـمف
 
 

 شروط الزم براي مفتي :
اء در كه افتـ مفتي كسي است كه در برابر سؤالهاي مردم فتوا صادر مينمايد و از آنجايي 201

 الحيتحقيقت بيان و خبر دادن از حكم اهلل متعال است ، پس الزم است كه مفتي اهليت و ص
الزم  رطهايشاشد . اين اهليت را زماني كسب كرده ميتواند كه يك سلسله اصدار فتوا را داشته ب

هاي ه شرطكبراي افتاء را در شخصيت خود تكميل نمايد . البته به صورت مختصر گفته ميتوانيم 
از صفت  وجتهد مالزم براي كسب اهليت افتاء اينست كه مفتي بايد مسلمان ، بالغ ، عاقل ، فقيه ، 

فتاء راي اد . مرد بودن ، آزاد بودن و قدرت تكلم داشتن از شرطهاي الزمي بعدل برخودار باش
 شد . تبر ميبايز معبحساب نمي آيد لذا فتواي زنان ، غالمان و افرادي كه سخن زده نميتوانند )گنگ( ن
 بعد ازين اجمال ميخواهيم شرح و توضيحي در مورد اين شرايط ارائه نماييم .

 
  :اول : اسالم 

هلل حكم ا لزوم اين شرط كامالً واضح و براي هر كسي قابل فهم است . زيرا مفتي ازـ  202
 وي او سه از خبر داده و شريعت الهي را براي مردم توضيح و تبليغ مينمايد و احكام صادر شد

شه و به ان دابر افراد و حوادث تطبيق ميگرد . لذا ضروري است كه مفتي به اهلل و رسول او ايم
 آورده است يقين و ايمان كامل داشته باشد . لهي كه محمد شريعت ا

ر دند و ااينكه اسالم چه است و انسان چگونه داخل اسالم ميگردد و نواقض ايمان كدامها 
يلي ينها مسامام افقدان كدام مواردي انسان از دايرة اسالم خارج گرديده و مرتد خوانده ميشود ، ت

لذا از  .باشد فصيلي ذكر گرديده است و فعالًًً مورد بحث ما نمياند كه در كتب عقايد به صورت ت
 ذكر آن صرفنظر مينماييم . 

اما درين بحث به اين مختصر اكتفاء ميكنيم كه ؛ شناخت ظاهري مسلمان اينست كه به كلمة 
إال ال إله  ”شهادت اقرار نموده و به مفهوم و معناي آن اعتقاد جازم داشته باشد، با زبان بگويد كه 
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و خواسته ها و مطالبات قولي و عملي اين كلمه را بجا آرد . يعني عبادتهاي “ اهلل محمد رسول اهلل
ظاهري چون نماز و روزه را اداء نمايد ، اگر مالي داشته باشد كه به اندازة نصاب زكات رسيده 

آرد ، قلبش  باشد ، بايد زكات آنرا بپردازد و در صورت توانايي و استطاعت، فريضة حج را بجا
مملوء از انقياد و تسليمي كامل در برابر اهلل متعال بوده و از احساس معارضه و كراهيت نسبت به 

آورده است كامالً مبراء باشد . در مقابل خبري كه داده است و امر  احكام شرعي كه رسول اهلل 
 و نهي اي كه صادر نموده است احساس دلتنگي نكند . 

ت حقيق الزم است كه مرتكب اقوال و اعمالي نگردد كه در تناقض با البته بر هر مسلمان
رديده و اقع گواسالم و كلمة شهادت قرار دارد . در غير آن در عصيان ، بدعتكاري و حتي ارتداد 

ا . ام از دايرة اسالم خارج ميشود و شخص مرتد واضح است كه صالحيت دادن فتوا را ندارد
ح و ارتداد نميرسد ، مگر در اهليت و صالحيت مسلمان جر بدعت و عصيان اگرچه به درجة

 قدح وارد كرده و در اغلب حاالت سبب سلب صالحيت و اهليت فتوا از شخص ميگردد . 
 

 دوم : بلوغ و عقلمندي :
شرعي و  مفتي بايد از چنان عقل منور و تيزبيني برخوردار باشد كه بوسيلة آن احكام  ـ 203

 ست كهه خوبي درك و تحليل نموده بتواند . كمترين درجة عقل همانشرايط محيطي خود را ب
رعي هاي شهمراه با بلوغ ظاهر ميگردد . به همين علت است كه از شروط مواجه شدن با مكلفيت

افي لوغ كباينست كه فرد بايد عاقل و بالغ باشد و بلوغ بدون عقل و عقل به تنهايي و بدون 
ن ت هميوغ نشانة پختگي و مرحلة عقل است . با درنظر داشنميباشد . زيرا رسيدن به سن بل

يت قابل امرست كه مكلفيتهاي شرعي مربوط به بلوغ دانسته شده است و تكاليف شرعي بر پاية
شتر هم بيفهم خطاب شرعي متوجة اشخاص ميگردد . و فهم احكام شرعي و فتوا دادن در آن به ف

با  .باشد اء ضروري تر نسبت به هر امر ديگري ميضرورت دارد لذا موجوديت قدرت تعقل در افت
 درنظر داشت همين شرط است كه در هيچ يك از مراحل تاريخ فقه اسالمي كسي را سراغ

 نداريم كه قبل از رسيدن به سن بلوغ متصدي امور افتاء شده باشد . 
 بودن البته بايد تذكر داد كه سخن فوق الذكر به هيچ صورت در تضاد و تناقض با درست

لوغ از ب شنيدن و حفظ حديث قبل از سن بلوغ نميباشد و حتي بعضي علماء روايت كردن را قبل
رد و بط دانيز درست دانسته اند . زيرا آموختن و حفظ حديث اتكاء بيشتر بر قدرت حافظه و ض
ر ايي دتوان روايت حديث بر بنياد توانايي بر اداي آنچه شنيده و حفظ كرده است ميباشد و اين

يم و مفاه افراد پائين تر از سن بلوغ نيز متصور و ممكن است . اما فتوا دادن بر اساس درك
هم و فمقاصد شرعي و فهم دقيق احكام و شرايط محيطي صورت ميگيرد و در غالب احوال اين 

 درك در افراد پائين تر از سن بلوغ وجود نمي داشته باشد .
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 :سوم : عدالت 

مي ميباشد . ري است كه موجوديت آن در شخصيت مفتي الزعدالت شرط ديگ ـ 204
 وده ومقصد ما از عدالت درين بحث همان هيئت و ملكة ايست كه شخص مسلمان به آن مزين ب

وب است  مطلاز متقضيات و لوازم آن اينست كه پابند اوامر و دساتير شرعي بوده آنچه را شرعاً
بب سي كه ه است ترك نمايد و از اعمال و اقوالانجام دهد و آنچه را شريعت ممنوع قرار داد

عي و مواق جريحه دار شدن وقار ، مروت و حيثيت انسان ميگردد خود داري و از قرار گرفتن در
حوي نو به حاالتي كه مورد تهمت و سوء ظن ديگران قرار ميگيرد اجتناب كند . اخالق و روش ا

 باشد كه سزاوار علماي اسالم است . 
.  ميباشدنگفتيم ، به معناي موجوديت عصمت كامل و پاك بودن از هرگونه گناه البته آنچه 

 بيره دستكاهان بلكه مقصد ما اينست كه ظاهراً با زيور نيكي آراسته و مطيع شريعت باشد ، به گن
ه ورزد و برار ننزند و در مواردي كه در اثر خطاء و غلبة نفس، گناهان صغيره از او سر ميزند اص

 الم بودهعت اسيگر ، هميشه درين كوشش باشد كه اقوال و افعال او همگام و موافق با شريتعبير د
 انحرافات جزئي اي از وي صادر گردد .  و از آن خارج نگردد . اگرچه احياناً 

پس شخص عادل كسي است كه حالت نيك بااليش غالب بوده اقوال و افعالي كه سبب 
ادري نش ميگردد از او صادر نگردد . البته صورتهاي مجروح شدن حيثيت و شخصيت اسالمي ا

ر آن نكه بكه در اثر غفلت و غلبة نفس صادر ميگردد ، سبب قدح در عدالت او نميگردد بشرط آ
 معصيتها اصرار نورزد .

ت شخصي بايد دانست كه اقوال و افعال متناقض با عدالت در قباحت و زشتي و جرحي كه بر
دالت فتن عدرجه قرار ندارد . لذا بعضي ازين اعمال سبب از بين ر انسان وارد ميسازد در يك

 ميگردد و شمار ديگري از آنها اگرچه قبيح است اما سبب سقوط عدالت نميشود .
در جمله مواردي كه سبب سقوط و از بين رفتن عدالت ميگردد ، كارهايي چون نسبت دادن 

بدعتها و تأويالت فاسد كه بطالن آن آشكار سخني به اهلل و رسول او بدون علم از طريق ايجاد 
باشد ، همكناري و دوستي با ستمگران و صادر كردن فتوا مطابق خواست و ميل آنها ، اخذ 
رشوت و ميالن به تعصبات و غيره شامل مي باشد و چيزهاييكه سبب سقوط عدالت نميگردد ، 

 1آن است .ارتكاب بعضي صغاير بشرط عدم اصرار و مداومت بر آن و امثال 
 :چهارم : اجتهاد 

ـ شرط اساسي و مهمي كه علماء موجوديت آنرا در مفتي ضروري ميدانند اينست كه  205

====================================================== 

ديت آنرا در عديل موجورح و تجو هدف ما عدالتي نيست كه در روايت حديث علماي  ـ چنين تعريفي از عدالت در مورد مفتي بوده1
 مترجم  راوي شرط اساسي قبول حديث ميدانند .
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مفتي بايد فقيه و مجتهد باشد . مجتهد كسي است كه اهليت و توانايي شناخت و استخراج احكام 
اشته باشد و بر اموري تفصيلي شرعي را از داليل معتبر آن از طريق بحث و تحقيق و مقارنة ادله د

 كه براي اجتهاد ضروري است احاطة الزم داشته باشد . 
يست زم نالبته براي ثبوت چنين اهليتي ، كثرت اجتهاد و استخراج مسايل زياد از نصوص ال

ط ، شر بلكه موجوديت اين توانايي و استعدادكفايت ميكند و كثرت عمل و فعاليت درين بخش
 ست كهايرا در چنين اهليتي موجوديت مقومات و اساسات آن الزم الزمي بحساب نمي آيد . ز

ر مصاد عبارت از توانايي بحث و استخراج احكام و شناخت آن از طريق تحقيق و استدالل در
اگر اين  ارد ،معتبر شرعي ميباشد . مثال آن مانند شاعري است كه استعداد كامل در سرودن شعر د

 يا كم در هردو حالت شاعر بحساب مي آيد . شخص اشعار زيادي سروده باشد و 
 
 تهد :ـسام مجـاق

 ف تقسيممختل ـ علمايي كه اجتهاد را شرط اساسي در افتاء ميدانند ، مجتهد را به اقسام 206
طلق مجتهد م عضيهابكرده و نشان داده اند كه كداميك آنها صالحيت افتاء را دارد . آنها ميگويند : 

ه رسيد ل مذهب اند و تعدادي هم در نوع خاص علم به درجة اجتهاداند و عدة مجتهد در داخ
و  الحيتصاند و بعضيها در مسايل خاصي مجتهد اند . پس بخاطر اينكه بدانيم كداميك اينها 

 اهليت فتوا را دارند ، بايد هر يك آنها را با كمي تفصيل بشناسيم . 
 

 :اول : مجتهد مطلق 
 ه اند كه : ـ در تعريف مجتهد مطلق گفت 207

نان از چ كسي است كه اكثر مسايل فقهي و اصول فقه و ادلة آنرا حفظ و درك كامل نموده و
رايش آن ب اهليت كاملي برخوردار باشد كه معرفت احكام شرعي همراه با دليل و ساير مالبسات
يتواند د ، مممكن باشد . درينصورت اگر در اكثر مسايلي كه استنباط كرده است به حق رسيده بو

ن آغير  كه فتوا بدهد . البته در موجوديت ساير شروطي كه براي افتاء ضروري ميباشد . در
 صالحيت افتاء و قضاء را ندارد . 

نت سگفته اند كه براي بدست آوردن اجتهاد مطلق بايد معرفت درست و شامل از كتاب و 
 مجمل و مفسر بايد امر و نهي ، داشته نصوصي كه در مورد احكام وارد شده است بخوبي بداند . او

 در قرآن نه را، محكم و متشابه ، ناسخ و منسوخ ، عام وخاص ، مقيد و مطلق ، مستثني و مستثني م
يح كريم بفهمد . معرفت و دانش او در حديث نبوي در حدي باشد كه حديث صحيح و غير صح

 ند . از حديث را درك كرا از هم تميز نموده و مراتب رواي ها را بداند و وجه استدالل 
همچنان گفته اند كه مجتهد مطلق بايد مواردي را كه فقهاء با هم اختالف دارند بداند و نكاتي را 
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كه باهم موافق اند بياد داشته باشد و به قياس و شرطهاي الزم آن از معرفت كامل برخوردار باشد . 
 واعد زبان مانند صرف و نحو را بداند .زبان عربي را به قدر كافي دانسته ، اسلوب خطاب عربي و ق

 يرد . قرار گ مفتي چنين مجتهدي به اتفاق همة علماء اهليت افتاء را داشته و ميتواند كه به مقام
 

 دوم : مجتهد در مذهب معين :
 ـ اين نوع مجتهد چهار حالت داشته و هر حالت او حكم خاص خود را دارد .  208

 مذهب قواعد بحث و استدالل و استنباط احكام از امام حالت اول : آنست كه در اصول و
ميكند . نقليد خود پيروي ميكند اما در احكام تفصيلي كه امامش به آن دست يافته است ، از او ت

ين وع مجتهدناين  اين گونه مجتهد نيز حق دارد كه در منصب افتاء قرار گرفته و فتوا بدهد . امثال
در  سريج حنفي ، قاضي ابويعلي در مذهب حنبلي ، مزني و ابن امام ابويوسف و محمد در مذهب

 مذهب شافعي ميباشند .
رت حالت دوم : آنست كه در مذهب امام خود مجتهد باشد و در تأييد مسايل آن به صو

دد ، ج نگرمستقل استدالل كرده بتواند . و درحاليكه از اصول و قواعد مذهب و امام خود خار
ين و تنباط مسايل را داشته و فروعات را تحت اصولي كه امامش تعتوانايي استخراج و اس

لتي ين حاتشخيص داده است داخل نموده بتواند . چنين شخصي نيز مفتي بوده ميتواند . در چن
امل در كقالل مستفتي مقلد امام مفتي بوده و مقلد خودش )مفتي( بحساب نمي آيد زيرا او از است

ريعت به ش ايي را كه ميدهد نميتواند به صورت مستقيم و مستقلاستخراج برخودار نبوده و فتو
وعي از ن نسبت دهد بلكه بواسطة امامش آنرا به شريعت منسوب مينمايد . اما در بعضي حاالت

ست با شده اناستقالل در فتوا برخوردار ميباشد . چنانچه در مسايلي كه حكم آن از امامش نقل 
ابهي ريج امام خود فتوا داده و آنرا شامل فروعات مشاستفاده از اصول مذهب و طريق تخ

ؤال سميگرداند كه قبالً از سوي امام مذهب حكم آن استخراج شده است . درين صورت اين 
م ه امابپيش مي آيد كه آيا اين چنين حكم و فتواي او منسوب به شخص خودش برميگردد و يا 

 مذهب او نسبت داده ميشود ؟
د م ميگرده امابز دو جهت اعتبار داد . يعني از يك جهت فتواي او منسوب ظاهراً ميتوان آنرا ا

ت . ته اسزيرا مطابق اصول مذهب و تفريع بر مسايل مشابهي است كه قبالً در مذهب وجود داش
صادر  يش راو از جهت ديگر منسوب به خود مفتي بوده ميتواند . زيرا او اجتهاد نموده و فتوا

 داده ق تخريج بر اصول وضع شده از سوي امامش اين كار را انجامكرده است اگرچه از طري
 است . درينصورت شخص مستفتي مقلد همين مجتهد بحساب مي آيد نه از امام او .

حالت سوم : آنست كه مجتهد به درجة دومي نرسيده باشد بلكه در مرتبة اصحاب ترجيح 
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ام خود را حفظ و داليل آنرا آموخته وتخريج مسايل از اصول مذهب قرار داشته باشد و فقه ام
باشد و اين توان را داشته باشد كه اقوال و فتاواي امامش را تأييد و بخاطر حقانيت آن استدالل 

 نمايد . همچنان قادر به ترجيح بين اقوالي باشد كه از سوي امامش ارائه شده است . 
ر باشد اگيرش ميفتواي شان قابل پذكسانيكه به اين درجه قرار دارند نيز حق افتاء را داشته و 

 چه فتواي شان به درجة فتواي مجتهدين درجة دوم رسيده نميتواند . 
فظ ححالت چهارم : آنست كه قادر به فهم و درك فقه مذهب بوده و بيشترين حصة آنرا 
ع به كرده باشد ، اصول و ضوابط مذهب و تخريجات علماي مذهب را آموخته و توانايي رجو

 صلي مذهب را داشته باشد . مصادر ا
يان الً بچنين شخصي فقط در مسايلي فتوا داده ميتواند كه احكام آنرا مجتهدين مذهبش قب
ط ضواب كرده اند . همچنان در مواردي حق فتوا دادن را دارد كه تحت ضابطة واضح و آشكار

 مذهب داخل باشد .
 سوم : مجتهد در يك نوع خاص علم : 

آنرا  تلزماتنوع علم گفته اند : كسيكه در قياس ماهر بوده و شروط و مسـ در تعين اين  209
ارد دقاهت بخوبي ميدانست ، ميتواند كه در مسايل قياسي فتوا بدهد . كسيكه در علم ميراث ف

بايد خصي نشميتواند كه در مسايل ميراث فتوا بدهد . علي الظاهر چنين معلوم ميشود كه چنين 
د در يتوانمدد زيرا مفتي فقط در يك نوع خاص علم فتوا نميدهد . اما بحيث مفتي عام تعين گر

 همان بخشي كه ميداند فتوا بدهد بدون اينكه رسماً به وظيفة افتاء تعين گردد .
 

 چهارم : مجتهد در مسايل خاص : 
واند ص ميتـ آنست كه در مسايل معيني در فقه ، به درجة اجتهاد رسيده باشد . اين شخ 210

رر ام مقعهمان مسايلي كه ميداند فتوا دهد و از نظر ما چنين شخصي نبايد بحث مفتي  كه در
 گردد اگر چه جايز است كه در مسايل خاصي مطابق فهم خود فتوا دهد . 

 
 خالصه و نتيجۀ بحث :

و  بوده ـ خالصة سخن اينست كه مدار اهليت افتاء بر علم است . علمي كه مورد قبول 211
سايل م، استدالل و اجتهاد باشد . پس هر كسيكه از چنين علمي در يكي از مبتني بر بحث 

يرفتن يه پذبرخوردار بود ، حق دارد فتوا بدهد . البته اين سخن متوجه كساني است كه به تجز
بايد در داند ، نا نمياجتهاد قايل اند و اين رأي مورد تأييد ما هم قرار دارد . و كسيكه حكم مسألة ر

 توا دهد اگر چه در بخشهاي ديگري اهليت افتاء را داشته باشد . آن مورد ف
ـ علماء شرطهاي ديگري را نيز الزمي دانسته اند تا بتواند كه وظيفة خود را به نحو بهتر  212
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و درست تر انجام دهد . گفته اند كه مفتي بايد هوشيار ، آگاه و ذهين باشد و نسبت به مردم و 
شان است معرفت كامل داشته باشد تا فريب مكر و نيرنگ شانرا نخورده مكر و فريبي كه در بين 

و در خطاء واقع نشود . همچنان بايد در دينداري خود محكم و استوار بوده و در بيان حق از 
مالمت كسي هراس نداشته باشد و از وعده ها و تهديدات كسي متأثر نشود و زاهد و متقي بوده 

 فرا گرفته باشد .و ترس اهلل متعال قلبش را 
ي شكي نيست كه موجوديت اين شرطها در مفتي خيلي مهم بوده و علميت و عدالت ظاهر

بتداء ان در ايكه دارد فقدان آنها را جبيره كرده نميتواند . اما اين صفاتي است كه شناخت آ
ا صدار فتوبه ا ناممكن ميباشد و فقط زماني آشكار ميگردد كه عمالً در مقام افتاء قرار گرفته و
خصي را شده و بپردازد . لذا بر امير مسلمانان الزم است كه در وقت انتخاب مفتي دقت زياد نمو

حقيق تكه ميخواهد بحيث مفتي تعين نمايد بايد بخوبي شناخته و در مورد سلوك و تقوايش 
 نموده و قبل از تعين او بحيث مفتي از اشخاص قابل اعتماد در موردش سؤال كند .

 
 ديت مفتي واجب است :موجو
مي اسال ـ موجوديت مفتي با كفايت و داراي شروط افتاء از فرضهاي كفايي باالي امت 213

در  شد تاميباشد . بنابرين واجب است كه در هر شهر و قرية حد اقل يك مفتي وجود داشته با
ل تي قبحو مسايلي كه براي مردم پيش مي آيد و سؤالهايي كه مطرح ميگردد فتواي مناسب دهد 

 از سؤال كردن به تعليم آنها اقدام نمايد .
قل در اد حد شماري از علماء موجوديت تعداد زياد مفتيان را الزم دانسته و ميگويند كه باي

يت مسافة كه نماز قصر ميگردد بايد يك مفتي وجود داشته باشد و حتي بخاطر بيان اهم
ست و ااشد ، سكونت كردن در آنجا حرام موجوديت مفتي گفته اند كه در مكاني كه مفتي نب

يني خود دحكام مسلمانان بايد از آنجا هجرت نموده و به مكاني بروند كه مفتي زندگي ميكند تا ا
 .را فرا گرفته و حكم شرعي را در مورد حوادثي كه برايشان اتفاق مي افتد بدانند 

 زمینۀ آموزش و تربیت مفتي : فراهم آوري
بيت و مفتي در جامعة اسالمي فرض كفايي ميباشد ، پس اقدام به ترـ چون موجوديت  214

 تهية اسباب و لوازم تعليم آنها نيز واجب است . 
بر هر جامعة كه در قريه ، شهر و يا قلعة زندگي ميكنند فرض است ” امام ابن حزم ميگويد : 

حديث و مخصوصاً  كه تعدادي از آنها به طلب علوم ديني برآمده و آنرا بياموزند . قرآن و
احاديث احكام را به صورت درست فرا گيرند و به تعليم و تربيت اجتماع خود بپردازند . اگر در 
محله و منطقة بود و باش شان كسي وجود نداشت كه آنها را تعليم دهد باالي شان فرض است 
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مي وجود كه از آنجا هجرت كرده و به جايي بروند كه مجتهديني در تمام بخشهاي علوم اسال
 “داشته باشد اگر چه خيلي دور هم باشد 

ا رم دين د تا يك تعداد افراد بتوانند احكامكلف است كه شرايطي را آماده سازپس جامعه 
دثي كه ر حواآموخته و بقدر كافي تفقه حاصل نمايند بعد از آن به آموزش مردم اقدام كرده و د

 بدهند . براي مردم پيش مي آيد فتواي الزم و مطابق شرع
وردن ت برآـ از آنجاييكه امير مسلمانان ممثل جامعة اسالمي ميباشد و اوست كه مكلفي 215

يت يت و اهلا كفامصالح شان را بدوش دارد ، لذا او بايد به نيابت از جامعه به تربيت مفتي هاي ب
موزش طر آااقدام نموده وسايل ضروري و الزم براي آموزش آنها را مهيا سازد . مدارسي را بخ

ي شان ا براعلوم ديني تأسيس كند ، شاگردان ممتاز را براي آن انتخاب نمايد و بودجة خاصي ر
راغت ، فد از تخصيص دهد تا آنها بتوانند تحصيالت خود را به وجه احسن به اتمام برسانند . بع
و كار  ه كسببآنها را به منصب افتاء تعين نموده و معاش كافي براي شان مقرر نمايد تا ضرورت 

 ديگري نداشته و فقط براي افتاء فارغ باشند . 
 منع كردن مفتیان جاهل از اصدار فتوا :

ز دارند ارا ن ـ امير مسلمانان بايد مفتيان جاهل را كه علميت و اهليت الزم براي افتاء 216
د و چه انده دادن فتوا منع كند . چه آن مفتياني كه از طرف بعضي دستگاههاي دولتي تعين گردي

زل عوراً آنهايي كه بدون تعين شدن، فتوا ميدهند . اگر از طرف دولت مقرر شده است بايد ف
طرف  گرديده و شخص با كفايتي را بعوض او تعين نمايد و اگر خودش فتوا ميدهد بايد از

 مسؤلين امور منع گرديده و مورد تهديد قرار گيرد . 
منع گردد . مفتي ماجن همان مفتي جاهلي را ميگويند  بايد از اصدار فتوا 1همچنان مفتي ماجن

كه مطابق خواهشات مردم فتوا داده و با شبهات باطل و تأويالت فاسد در نصوص، حرام را 
حالل و حالل را حرام قرار ميدهد تا مردم را راضي نگهداشته و خواهشات شان را برآورده سازد 

 و از اين طريق به كسب منافع مادي بپردازد .
توا را فهليت اين دو )مفتي جاهل و مفتي ماجن( اهليت و صالحيت فتوا را ندارند و كسانيكه ا

 ندارند بايد از دادن فتوا منع شوند . 
د در مور بر امام الزم است كه از علماء مشهور عصر خود” ابن نجيم فقيه حنفي ميگويد : 

ها را اده و آنخيص ديت فتوا را ندارند ، تشكسانيكه اهليت فتوا را دارند بپرسد تا كساني را كه اهل
 “ ازين كار شان منع نمايد و در صورت مخالفت ، آنها را به مجازات تهديد كند 

====================================================== 

ام و داده و نسبت به حرنچ  اهميتي ماجن در لغت انسان ال ابالي و بي پروايي را ميگويند كه نسبت به آنجه ميکند و آنچه ميگويد هي ـ 1
 چ پروايي ندارد . حالل بودن آن هي
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 پيگيري ان رافقهاي شافعي و حنبلي گفته اند كه باالي امام مسلمان الزم است كه احوال مفتي
توا فه اهليت كي را قرار دهد و آنهاي نموده و كساني را كه اهليت فتوا را دارند مورد تأييد و تفقد

جازات هديد و مورد تمرا ندارند منع و مورد توبيخ قرار دهد و اگر باز هم به دادن فتوا ادامه دادند 
 قرار دهد . 

،  مسؤل البته اين حكم در مورد كساني قابل تطبيق است كه بدون تعين شدن از سوي مراجع
 نع كند،مدن فتوا ز دامفتيان را ا لمانان صالحيت دارد كه اينگونهاقدام به فتوا ميكنند . چون امير مس

ايد بتماً مفتياني را كه خود تعين نموده است در صورتي كه جهل و مجون شان آشكار گرديد ،ح
 به عزلش اقدام و بعوض آنها افراد با كفايت و اهليت را تعين نمايد .

 
 پرداخت مصارف مفتي از بیت المال :

يرا زايد . مفتي جايز است كه از بيت المال مسلمين به قدر كفايت معاش اخذ نمـ براي  217
مانان ر مسلاو مصروف فتوا بوده و در پي تحقق بخشيدن بخشي از مصالح عامه ميباشد . لذا امي

ر به مجبو بايد معاش مناسب ماهوار برايش تعين كند كه ضروريات زندگي او را كفايت نموده و
 نشود . كسب و كار ديگر 

 ؟آيا مفتي ضامن است 
 بق آنـ زمانيكه مفتي در جواب سؤال شخصي فتواي معيني صادر نموده و مستفتي مطا 218

م به عمل كرد ، و منتج به تلف شدن نفس و يا مال كسي شد و مستفتي از سوي محكمه محكو
 ؟ البه كندو مطااز  اداي تاوان گرديد ، آيا ميتواند كه به مفتي مراجعه نموده و تاوان مذكور را

 خالفتعلماء در جواب اين سؤال چنين توضيح داده اند كه اگر فتواي مفتي باطل و در م
ي ز مفتصريح با نصوص و اجماع آشكار بود ، درينصورت مستفتي حق دارد كه تاوان خود را ا

ص و صوق نبخواهد . زيرا مفتي سبب اصلي وقوع جنايت ميباشد . اما اگر فتوايش درست و مطاب
 ياما اگر مفت اهد .اصول فتوا بود ، ضمانتي در پي نداشته و مستفتي نميتواند كه از مفتي تاوان بخو

د ، پردازباهليت و صالحيت فتوا را نداشت ، در هرصورتي ضامن بوده و بايد تاوان جنايت را 
 زيرا او يگانه سبب فريفتن مستفتي و وقوع جنايت گرديده است . 

 ،ندارد  مفتي به اين نظرند كه مستفتي در هيچ صورتي حق مطالبة تاوان را از شماري از فقهاء
توا فزيرا مقصر اصلي شخص مستفتي است به اين علت كه از كسي سؤال كرده است كه اهليت 

 را ندارد .
 آداب و وجايب مفتي :

ا همين ديد ـ مفتي بايد بداند كه آنچه ميگويد و فتوا ميدهد ، دين شمرده شده و مردم ب 219
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از او متابعت ميكنند . و او از فتوايي كه داده است مورد محاسبة الهي قرار ميگيرد . لذا واجب 
است كه در اصدار فتوا عجله نكند بلكه از تأني و تفكر كار گرفته و بعد از غور و دقت كامل 

د بايد جواب بدهد . و اگر جواب را نميدانست با صراحت و بدون اينكه احساس كمتري كن
در  نصف علم است . امام مالك “ نميدانم” زيرا چنانچه علماء گفته اند “  نميدانم” بگويد كه 

 برابر اكثر سؤالهايي كه بوي راجع ميگرديد ميگفت نميدانم .
ه ايشان بنشسته بودم ، چهل و هشت سؤال  هيثم بن جميل روايت ميكند كه نزد امام مالك 

 رابر سي و دو سؤال آن گفت : نميدانم !در ب راجع گرديد ، امام 
لها جواب و فتوا ميفرمايند : كسيكه در برابر تمام سؤا عبداهلل بن مسعود و عبداهلل بن عباس 

 ميدهد ، مجنون است.
شته وجه داـ الزم است كه مفتي عرف و عادات مردم و منطقه را بخوبي دانسته و به آن ت 220

ي را به مستفت درك كرده و مطابق واقعيت فتوا بدهد . و اگر سؤالباشد تا مقصد مستفتي را بخوبي 
بايد  ،هميدفو اگر زبان مستفتي را نمي  مرام مستفتي بپرسدرستي نفهميده بود بايد از مقصد ود

ضر اي حاشخص قابل اعتمادي را تعين نمايد تا برايش ترجمه كند همچنان الزم است كه با فقه
 ز اخذمشاورت نموده ودر صورت ضرورت رأي و نظر آنها را ني مجلس در مورد موضوع استفتاء

 نمايد . 
يان موايي الزم است كه در اصدار فتوا تمايالت شخصي با مستفتي را كنار بگذارد و اگر دع

ز اينكه دو شخص بود ، نبايد به يك جانب تمايل نشان داده و حقوق او را بيان كند بدون ا
 .  مكلفيتها و وجايبش چيزي بگويد

البته اگر  .ـ مفتي بايد اوراق استفتاء را به صورت منظم گذاشته نوبت را مراعات كند  221
 جايز مريض و مسافري فتوا ميخواست و در صورت تأخير جواب به مشكل مواجه ميشد ، برايش

 است كه او را بر ديگران مقدم سازد . 
د تا ب نمايو شبهات ميگردد اجتناـ مفتي بايد از اعمال و اماكني كه سبب ايجاد شكوك  222

يرد تا ا نپذرسخنش نزد مستفتي و سايرين از مقبوليت برخوردار باشد . و هيچگاهي هدية مستفتي 
 . مبادا بصورت غير شعوري بسوي او ميالن پيدا كرده و در اصدار فتوا تأثير بگذارد

. با  كند ي جداً پرهيزـ مستفتي بايد متواضع ، نرمخوي بوده از بدزباني ، و درشتخوي 223
و اگر  ردازدمهرباني و گشاده رويي از مستفتي استقبال نموده و با رفق و نرمي به جواب او بپ

مختلفي  وبهايمستفتي شخص كند ذهن و جاهل بود ، بايد فتوايش را باربار تكرار نموده و به اسل
 ارائه كند تا مستفتي به مقصد او كامالً بفهمد . 

س و زت نفعي از زمرة حاملين علوم نبوي است ، پس واجب است كه از وقار ، و اخيراً ، مفت
 شخصيتي برخوردار باشد كه سزاوار علماء ميباشد .
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 : مطلب سوم

 
 

 تاءـاف
 
 

 تعريف افتاء :
قيقت در ح وـ افتاء عبارت از جوابي است كه مفتي در برابر سؤال مستفتي ارائه ميكند  224

شريع تضع و وغ و رساندن احكامي است كه اهلل متعال براي بهبود بندگانش امر ، عبارت از تبلي
 كرده است . 

 اولین مفتي :
كه  است ـ اولين شخصي كه به اصدار فتوا پرداخته است ، جناب محمد رسول اهلل  225

 فتواي شان را با كلمات جامع و با خطاب قاطع صادر مينمودند . 
 : افتاء بعد از پیامبر 

رفتند و ، صحابة كرام در منصب افتاء قرار گ ـ بعد از وفات پيامبر گرامي اسالم  226
ند . اده ايكتعداد شان فتاواي خيلي زياد و شمار ديگرشان كمتر و شماري هم به ندرت فتوا د

ردان مان و شمار كسانيكه فتوا هايي از آنها نقل شده است به يكصدو سي تن ميرسد كه شامل زن
علي  طاب ،ا بيشترين فتوا از هفت تن شان نقل شده است كه عبارت از عمر بن الخميشوند . ام

 ميباشند . عمر  بن ابيطالب ، ام المؤمنين عايشه ، زيد بن ثابت ، عبداهلل بن عباس وعبداهلل بن
 

 افتاء حق چه كساني است :
 ند ،ين گردـ اول : تمام كسانيكه اهليت و صالحيت اينرا دارند كه بحيث مفتي تع 227

ند نشده باشو يا ميتوانند كه فتوا صادر نمايد ، فرقي نميكند كه بحيث مفتي رسمي تعين شده باشند
 يكنيم . مفايت ك. و در بحثهايي كه گذشت شروط الزم براي مفتي را بيان كرديم و به همان اندازه 

د حق رسيده اندوم : كسانيكه در يك نوع خاص علم و بخش خاصي از فقه به درجة اجتهاد 
 دارند كه در همان نوع و بخش اختصاصي خود فتوا بدهند . 

، يعني كسانيكه از مذهب خاصي پيروي مينمايند و اصول مذهب را به سوم : مقلدين مذاهب
 ذهب بيان كرده اند حفظ نموده انددرستي درك نموده و مسايل و احكامي را كه بنيان گذاران م
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ها فتوا بدهند ، به شرطي كه در ارائة جواب الفاظي را بكار ببرند كه ميتوانند كه مطابق اقوال آن
نشان دهد كه قول او مطابق مذهب معيني ميباشد . مثالً بگويند كه؛ مذهب ابوحنيفه درين مسئله 

 چنين است . 
 شخص عامي كه احكامي را میآموزد :

 ه جوابميتواند كه بـ اگر شخص عامي حكم مسايلي را همراه با دليل آن آموخت آيا  228
 سؤال كننده از همان مسايل بپردازد؟

علماء درين مورد به دو دسته تقسيم شده اند ، عدة ميگوند كه چنين كاري برايش جايز است 
 و تعداد ديگري برين نظرند كه اگر دليل مسأله ، نص صريحي از كتاب اهلل و يا سنت رسول اهلل 

د و شماري ديگري از علماء برين اند كه براي شخص عامي به باشد ميتواند كه مطابق آن فتوا بده
صورت مطلق جايز نيست كه فتوا بدهد اگرچه همان مسايل را همراه با دليل آن بداند . زيرا 
ممكن است كه دليل مذكور درتعارض با ادلة ديگر قرار داشته و يا تأويلي در آن صورت گرفته 

 1باشد و او ازين امر بيخبر باشد . 
يگران دل به ما اگر عالمي برايش فتوا داده بود ، ميتواند كه در صورت پيش آمدن همان سؤاا

رين كه د نيز همان جواب را ارائه نموده وحكم مسأله را مطابق فتواي صادر شده بيان نمايد
وا ار فتصورت شخص مذكور فقط نقل كنندة خبر بوده و از جانب خود فتوا نميدهد . زيرا اصد

 جتهاد و تفكر صورت ميگيرد نه بر سبيل حكايت و نقل قول ديگران . بعد از ا
مسألة  ي حكماينها اقوالي بود كه از فقهاي امت نقل شده است . از ديد ما زمانيكه شخص عام
 ، اگرچه بدهد را از طريق قابل اعتماد در شريعت آموخت ، ميتواند كه مطابق آن به ديگران فتوا

 تواي مفتي را نقل كند . بهتر آنست كه نص ومتن ف
 

 آيا شخص عامي میتواند كه از كتب حديث فتوا بدهد : 
به و ـ كسيكه به درجة اجتهاد نرسيده است ولي تعدادي از كتب حديث و اقوال صحا 229

 شروح آنرا در اختيار دارد ، آيا ميتواند كه با مطالعه كتب مذكور فتوا دهد ؟
از پدرم )امام احمد بن حنبل( در مورد كسي سؤال كردم  عبداهلل بن احمد بن حنبل ميگويد :

كه كتابهاي حديث نبوي و اقوال مختلف صحابه و تابعين را نزد خود دارد اما در شناخت حديث 
آگاهي نداشته و ضعيف و متروك را نميداند و اسناد قوي را از ضيعف تميز نميتواند . آيا چنين 

ل موجود درين كتابها را اختيار نموده و مطابق آن عمل شخصي ميتواند كه بعضي احاديث و اقوا

====================================================== 

ه درينصورت ته باشد كرق داشفـ و يا شرايطي كه مستفتي در همان مقطع زماني فتوا گرفته بود با شرايط و ظروف مسئلة بعدي 1
 طبيعي است كه حکم مسئله نيز فرق ميکند . 
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 نمايد وبه ديگران فتوا بدهد ؟ 
ؤال ديث ، سدر ح امام فرمودند : نه ، نبايد چنين عمل نمايند . بلكه بايد از اهل بصيرت و فهم

 .  يابد كند تا بداند كه به كداميك ازين روايات عمل ميشود تا عملش به صورت صحيح انجام
 

 اجازۀ امام در فتوا دادن شرط است ؟ آيا
عين ـ شخصيكه اهليت و كفايت فتوا را داشه و از سوي دولت اسالمي بحيث مفتي ت 230

اجب يش وگرديده است ، هيچ اختالفي در جواز افتاء برايش وجود ندارد بلكه فتوا دادن باال
د ولي ا دارراهليت فتوا  ميباشد . زيرا بخاطر پيشبرد همين وظيفه مقرر شده است . اما كسيكه

 .م ندارد ة امارسماً بحيث مفتي تعين نشده است او نيز حق دارد كه فتوا بدهد و ضرورتي به اجاز
توا نابرين فد . بزيرا فتوا در اصل عبارت از خبر دادن از شريعت الهي و تبليغ احكام اسالم ميباش

 شرعي رند و پرداختن به وجايبدادن از وجايب شرعي كساني است كه توان و اهليت آنرا دا
را تحت  تي هاضرورتي به اجازة كسي ندارد . اگرچه اولياي امور مسلمين اين حق را دارند كه مف
جازه جوب اومراقبت داشته باشد ، اما اين حق مراقبت نبايد به گونة اعمال گردد كه منتج به 

توا فبل از قرا سراغ نداريم كه خواستن براي فتوا دادن شود و در تاريخ فقه اسالمي هيچ كسي 
مختص  ونحصر مدادن از امير مسلمانان اجازه گرفته باشد و هيچ عالمي نگفته است كه دادن فتوا 

 به كساني است كه از جانب دولت بحيث مفتي تعين ميگردند . 
 

 عهده دار شدن مقام افتاء :
ا ، ام ق افتاء نميباشدـ اگرچه گفتيم كه اذن و اجازة امام مسلمانان شرط ثبوت ح 231

طمئن مكد و كسانيكه متصدي امور فتوا ميگردند بايد از اهليت و كفايت خود در دادن فتوا متأ
يت خود ر اهلبباشند . و نبايد در اعتماد بر اهليت خود عجله كند . يكي از راههاي مطمئن شدن 

ييد و ، تأ از خود دارد اينست كه اهل علم از اهليت او تأييد نمايند و عالوه بر شناختي كه
 ميفرمايد :  شهادت اهل علم را نيز بدست آورند . امام مالك 

ه ا دانستهل فتوابراي عالم و دانشمندي سزاوار نيست كه فتوا بدهد مگر زماني كه مردم او را ” 
 “و خودش نيز بر علميت و اهليت خود مطمئن گردد 

 ان درليت او تصديق نموده و شهادت ايشسخن امام مالك به اين معناست كه علماء از اه
 اهليت او بين مردم شايع گردد . 

 اخالص نیت در افتاء :
ـ بعد ازآن كه فرد مسلمان از اهليت خود مطمئن گرديده و شهادت اهل علم و تأييد  232

آنها را كسب نموده ، بايد متوجة نيت خود گرديده و به اصالح آن بپردازد . او بايد رضاي اهلل 
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تعال را مقصد اصلي خود قرار داده و در فتوا دادن هدفش اين باشد كه دين اهلل متعال به بندگان م
او رسيده و مسلمانان آموزش ديني يابند . بايد در همه احوال كسب رضاي اهلل واحد را نصب 

لت العين خود قرار دهد و نبايد در پي فخر فروشي و مباهات بر علماء و بدست آوردن مقام و منز
نزد مردم باشد . با اين هدف نيك و نيت مخلصانه است كه اهلل متعال در سعي و تالشش بركت 

 گذاشته و ابواب علم را در برابرش ميگشايد و فتوايش را قرين ثواب ميگرداند . 
 افتاء بر چه كساني واجب است ؟

 ـ فتوا دادن در دو حالت بركسانيكه اهليت آنرا دارند واجب ميگردد : 233
ذيرد . ا ميپاول : كسيكه از سوي دولت اسالمي بحيث مفتي مقرر ميگردد و او اين تعين شدن ر

نا نيست ين معادرينصورت فتوا دادن بااليش واجب ميگردد . اما بايد تذكر داد كه وجوب فتوا به 
فتي ه مكناست كه او مجبور است كه در هر مسألة كه نزدش مي آورند فتوا بدهد . بلكه به اين مع

ادن به توا دفمكلف است كه تمام سؤالهايي مطرح شده را تحت غور و تدقيق قرار دهد و به ارادة 
آن  ر از فهمما اگمطالعه و تحقيق بپردازد . اگر مسأله را دانست بايد مطابق فهم خود جواب بدهد ا

امري  وا درعاجز ماند به صراحت بگويد كه نميدانم ! و جايز نيست كه او را مكلف به دادن فت
 مجبور سازيم كه نميداند . 

در صورتيكه  دوم : كسيكه اهليت فتوا را دارد اما از سوي امام بحيث مفتي تعين نشده است ،
يگردد ، اجع مردر همان ماحول و منطقه مفتي ديگري غير از او وجود نداشته باشد و سؤالي به او 

  .مايد اخته و فتواي الزم را صادر نبااليش واجب است كه مطابق فهم خود به جواب آن پرد
 

 افتاء برچه كساني حرام است :
قيقت حـ دادن فتوا براي شخص جاهل به صورت مطلق حرام است . زيرا دادن فتوا در  234

 مايد : عال ميفر متامر اخبار و بيان شريعت اهلل متعال ميباشد و اين كار بدون علم جايز نيست . اهلل
                

                /األعراف() 

ستم  گناه و ، و چه پنهانش زشت را چه آشكارش باشد و : پروردگارم فقط كارهاى بگو” 
كه اين ، و ار دهيدبر حقانيت آن دليلى نازل نكرده شريك او قرتااخ اينكه چيزى را كه  ، و ناحق را

 “  . ، حرام كرده است نسبت دهيد اهللجهالت به  امورى را از روى نادانى و
گران است و هردوي آن در شريعت اهلل پس فتوا دادن بدون علم گمراهي و سبب گمراهي دي

حرام ميباشد . همچنانكه فتوا دادن شخص جاهل حرام است ، شخص بي پروا و )ماجن( فاسق 
نيز حق فتوا دادن را ندارد . و )ماجن( كسي است كه بر اساس خواسته هاي نفساني خود و 
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مطابق پسند و رضايت مستفتي فتوا داده در اصدار فتوا بيباك است .

 فتاء براي چه كساني مكروه است :ا
ادن دد كه ـ علماء در مورد حكم افتاء براي قاضي با هم اختالف دارند ، عدة گفته ان 235

ردد . از سوي قاضي مكروه است . بخصوص در مورد قضاياييكه جهت فيصله بوي راجع ميگفتوا 
ايش ست براچه فتوا داده علت آنرا چنين بيان كرده اند كه ممكن است در اثناي محكمه خالف آن

ه ادالنثابت گردد و در آنصورت از رجعت از فتواي خود احساس ترس و شرم نموده و از حكم ع
 “ م ا نميدهمن در قضيايايي شما فيصله ميكنم ، فتو” دوري نمايد . چنانچه قاضي شريح ميگفت: 

 هد . ا بدغيره فتو اما قاضي ميتواند كه در مسايل مربوط به عبادات مانند روزه ، نماز و
در  عواييعلماي مذهب حنيفي برين نظرند كه قاضي ميتواند در مورد قضاياي فتوا دهد كه د

 حق ندارد كه آن موارد نزدش داير نشده باشد . اما اگر دعوايي غرض فيصله به او راجع گرديد ،
 در آن مورد به يكي از طرفين دعوا فتوا بدهد . 

فتوا  ند كهد كه اگر قاضي اهليت و استعداد فتوا را داشت ميتواشماري از فقهاء برين نظرن
 بدهد و هيچ نوع قيود و ممانعتي در باره وضع نكرده اند . 

ه ردد . بزم گالـ از نظرما ، قول اول قابل ترجيح ميباشد . اما به شرطي كه فتوا بااليش  236
زم الت الحش واجب گردد . درين اين معنا كه قاضي در شرايطي قرار گيرد كه دادن فتوا باالي

ء مربوط ستفتاااست كه فتواي الزم را صادر نموده و به جواب مستفتي بپردازد اگرچه مسألة مورد 
 ستفتيمبه همان قضيه اي باشد كه براي فيصله به او راجع گرديده است و حتي در صورتيكه 

ب مقابل ه جانبنكه بداند كه حق يكي از جانبين دعوا باشد . زيرا ممكن است كه مستفتي بعد از آ
 است ، از دعوايش منصرف گرديده و حق او را تسليم نمايد . 

 ت ، واما قاضي همان فيصلة را صادر مينمايد كه با داليل شرعي نزدش ثابت گرديده اس
 ق خودحلزومي ندارد كه مطابق فتواييكه داده است عمل نمايد . و اگر صاحب حق از اثبات 

رد كخواهد نداليل معتبر براي ثبوت آن آورده نتوانست ، قضاء به نفع وي فيصله عاجز آمده و 
 اگرچه بر سبيل فتوا او را حق به جانب بداند و به نفع او فتوا صادر نمايد .

 
 احساس ترس و هیبت از افتاء :

و  ودهبتعال مـ فتوا دادن اگرچه به معناي تبليغ دين و ارشاد مردم به سوي شريعت اهلل  237
كه  ت استيك فريضة ديني ميباشد ، اما مفتي در معرض خطاء و لغزش قرار دارد ، به همين عل

وا دن فتتعدادي از علماي سلف با وجود اينكه اهليت و صالحيت فتوا دادن را داشتند از دا
 وگيرد احساس ترس نموده و هركدام شان ميخواستند كه شخص ديگري اين مسئوليت را بعهده ب

 يگويد : يلي ملهاي راجع شده به خود را به ديگران محول ميكردند . عبدالرحمن بن ابي لحتي سؤا
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ن مورد را ديدم كه چون يكي از ايشا من يكصدوبيست تن انصاري از اصحاب رسول اهلل ” 
ه نفر اره بسؤالي قرار ميگرفت آنرا به ديگري محول ميكرد و او به شخص ديگري ، تا آنكه دوب

 “ ت اولي برميگش
اشت كه هركدام شان كه حديثي را بيان ميكرد ، اينرا دوست د” در جاي ديگري ميگويد : 

كه  اشتنددبرادرش اين كار را از وي كفايت كند ، و چون سؤالي به آنها راجع ميگرديد دوست 
 “ مسئوليت فتوا را برادرش بعهده بگيرد 

ي يچ موردهد ، در يبود كه علم ضايع ميگرداگر ترس از اهلل متعالي نم” امام ابوحنيفه ميگويد : 
 “فتوا نميدادم ، زيرا سهولت براي آنهاست و گناه آن بدوش من است 

 جرئت بر فتوا دادن :
يشد يده مدـ همچنانكه ترس از افتاء بعنوان شيوة نيكويي در بين سلف صالح ما بكثرت  238

 از آنها عداديه است و مي بينيم كه ت، جرئت به فتوا دادن نيز در بين سلف امت به مشاهده رسيد
نه س چگوبه كثرت فتوا داده اند و طبعاً كثرت فتوا در صورت ترس از آن ممكن نميباشد . پ

ي صحابه ز بعضميتوانيم بين ترس از فتوا دادن كه شيوة ستوده در دين است و جرئت بر فتوا كه ا
 و تابعين نقل شده است توافق بياوريم ؟

خاطر  به اين ياناًن مسأله ما را به اين نتيجه ميرساند كه ترس از دادن فتوا احبحث و تحقيق دري
رت است كه تعداد مفتي ها زياد بوده و كسي بحيث مفتي رسمي تعين نشده است و اين صو

 اكثراً در بين سلف صالح و جود داشت .. 
 ينكهاد و يا اما جرئت بر فتواء ممكن كه به سبب قلت علم و عدم شناخت سنگيني آن باش

 شخصي از وسعت علم برخوردار بوده و هم با كثرت سؤال كنندگان مواجه باشد . 
هل به ج جرئت بر فتوا به سبب قلت علم درين است كه انسانهاي كم علم بخاطر اينكه متهم

ت اين صور  كهنگردند در مقابل هر سؤالي به پاخاسته و جواب و فتوايي ارائه ميكنند . الحمد هلل
 ين سلف صالح ما وجود نداشته است . درب

لح اما سبب دوم كه عبارت از وسعت علم و كثرت سؤال كنندگان است ، در بين سلف صا
به  وموده نوجود داشته است . چنانچه مشاهده ميكنيم ، عدة ازآنها فتاواي خيلي زيادي صادر 

يشترين رام بكر بين صحابه جرئت در فتوا معروف بودند كه اين شيوه نيز قابل ستايش ميباشد . د
 آوري فتوا از عبداهلل بن عباس روايت شده است كه فتاواي ايشان در بيست جلد ضخيم جمع
 ر بيندشده است . و در جملة تابعين سعيد بن مسيب بيشترين فتوا را داده است و حتي كه 

 اقرانش به سعيد بن مسيب جرئتمند معروف شده بود .
 خود داري از افتاء:

احياناً شخصي كه اهليت فتوا را دارد و از فتوا دادن احساس خوف هم نميكند. اما  -239
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عوامل و حاالتي پيش ميآيد كه از فتوا خود داري مينمايد . اين امتناع ورزيدن در شرايط و احوال 
 خاصي جايز است و ميتوان حاالت ذيل را بعنوان مثال ياد آورشد .

كه در  امر شرعي ميپرسد و مفتي بيدار و با بصيرت ميداندظاهراً از يك  گاهي مستفتي -الف
وء خود سقاصد وراء اين سؤال اغراض فاسدي وجود دارد و او ميخواهد با استفاده ازين فتوا به م

 برسد. در چنين حالتي مفتي ميتواند كه از فتوي خودداري كند.
كند كه توان درك ر بعضي حاالت شخص عامي راجع به مسألة خيلي پيچيدة سؤال ميد -ب

فتي از ورت مو فهم آنرا ندارد و از مسايلي نيست كه معرفت حكم آن بااليش الزمي باشد. درينص
 ارائة جواب خود داري ميكند تا مبادا او را در حيرت و سوء فهم بياندازد.

ز اورد استفتاء حادثة است كه هنوز واقع نشده است. پس مفتي با پيروي اگر موضوع م -ج
واب جرائة عضي فقهاي سلف كه جواب دادن به مسايل واقع نشده را ممنوع ميدانند, از اشيوة ب

 امتناع ميكند به اين خاطر كه شايد در هنگام وقوع حادثه اجتهادش تبديل گردد.
ة وع و ارائحالتي قرار داشته باشد كه در چنين حالتي اكثر تأني و تأمل در موض اگر مفتي در -د

يباشد. مانند غضب, گرسنگي, تشنگي, پريشاني, خوف, ترس, مرض, جواب صحيح ممكن نم
 ي.گرمي شديد, مصروف بودن به كار ديگري, تقاضاي ضروري انساني و ساير حاالت اضطرار

 
 گرفتن اجوره بر افتاء:

بي مناس ـ براي كسيكه متصدي افتاء ميگردد جايز است كه از بيت المال مسلمين اجورة240
ي معاش معين تاء از مصالح عامة بوده و امام ميتواند كه براي مفتي مقداراخذ نمايد. زيرا اف

ده اين معاش هم براي كساني بوده ميتواند كه از طرف امام بحيث مفتي تعين ش تخصيص دهد,
يتواند مشده  اند و هم براي كساني است كه تعين نشده اند اما فتوا ميدهند. همچنان معاش تعين

 ت منظم باشد و يا غير منظم و متقاطع.كه در هر ماه و بصور
تي در مستف اگر براي مفتي معاش معيني از سوي بيت المال پرداخته نميشود, بهتر است كه از

ر دشود, فتواي خود اجوره اخذ ننمايد اما اگر مصروف شدن به افتاء مانع كسب و كار او مي
 آنصورت ميتواند كه اجوره بگيرد.
از  ه اصدار فتوا بااليش واجب شد, در آنصورت اخذ اجورهاما اگر حاالتي پيش آمد ك

يچ به ه مستفتي برايش جايز نيست. زيرا اين عمل عبارت از اخذ عوض در برابر واجب است كه
 صورت جايز نميباشد حتي اگر هيچ چيزي نداشته باشد.

است,  نشده الزم به تذكر است كه اگر اهل قريه و شهري براي مفتي خود كه از طرف امام تعين
 يباشد.ايز ماجر و معاش معيني از اموال خود تعين نمايند, بهتر بوده و براي مفتي گرفتن آن ج

 افتاء براي كسيكه شهادت او به نفع مفتي پذيرفته نميشود:
فتوا دادن بر كسيكه در محكمه به نفع مفتي شهادت داده نميتواند, جايز ميباشد, مانند  -241
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مادر, همسر و يا شريك خود فتوا دهد. زيرا مقصد از افتاء بيان حكم شرعي  اينكه مفتي براي پدر,
 ميباشد و مانند قضاء حكم الزامي ندارد.
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 : مطلب چهارم

 

 واـفت
 : تعريف فتوا

ز متن و نص جواب مفتي ميباشد. و به عبارت ديگر: حكم شرعي اي افتوا عبارت  -242
 دهد.است كه مفتي با اصدار فتوا از آن خبر مي

 : اساس فتوا
 آنجاييكه فتوا متضمن حكم شرعي ميباشد پس واجب است كه اساس و تهداب آنرا از -243
 . و اجماع كه برگرفته از كتاب و سنت است, تشكيل دهد و سنت رسول اهلل كتاب اهلل
ن يد بود اجتهاد اگر صالح بود ميتواند كه اساس فتوا قرار گيرد, و اگر فاساما رأي و ا -244

د.  باشصالحيت را نخواهد داشت. رأي و نظر فاسد آنست كه مخالف كتاب اهلل سنت رسول اهلل
 اما اجتهاد و رأي مقبول انواع ذيل را در بر دارد.

يق رام است. زيرا رأي آنها بر نظر محكم, فقه عميق و استنباط خيلي دقرأي صحابة ك -1
الوه بر د. عبا پيامبر گرامي اسالم بودن ميباشد. چه آنها شاهد نزول قرآنكريم و در صحبت

اطة آن از ذهن خيلي رسا برخوردار بوده و به مقاصد و معاني احكام شرعي بخوبي اح
 كامل داشتند.

ه نصوص كتاب و سنت راشرح نموده و داللت آنرا روشن ميسازد و راه رأي و نظريك -2
 لة عول در ميراث.استنباط از آن را آسان ميگرداند. مانند رأي صحابه در مسأ

ياس قاتي كه مورد قبول امت قرار گرفته و قياس هاي صحيح كه تمام شرايط آراء و نظري -3
 در آن موجود است و با نصوص مخالفت ندارد شامل اين نوع آراء ميگردد.

عد كه فتوا متضمن حكم شرعي بوده و بايد بر اساس كتاب و سنت و قوا چنانچه گفتم -245
رعاً شپس بديهي است كه فتوا نبايد بر اساس حيله هايي كه  ين دو اصل باشد,استنباط شده از

شياي احرام است, و بر شبهات ظاهر البطالني كه بخاطر حالل كردن محرمات و حرام ساختن 
 حالل صادر ميگردد، استوار باشد .

 فرموده اند : رسول اهلل 
ُ عالايإِه وا »  « جامالُوهاا ف ابااُعوهاا فا ماتإ عالايإِهمإ الشُُّحوُم ي اُهودا ُحريِ  الإ  اَّللاُ سالاما قاالا لاعانا أانا راُسولا اَّللِا صالاى اَّللا

 (ملساقاة عن عمر بن اْلطاب )صحيح مسلم ،كتاب ا                                                  
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ولي  ام شده بودات بر آنها حرفرمودند : اهلل يهود را لعنت كند ، چربوي حيوان رسول اهلل ” 
 “آنها چربو را ذوب كرده و روغن آنرا فروختند 

ست ايز اجاما فتوا ميتواند كه بر اساس رخصت هاي مباح كه عمل كردن بر آن براي مستفتي 
 ابيم يه مي و مفتي ميتواند مطابق آن فتوا دهد, صادر گردد. دليل اين سخن را درين آيت كريم

  8        /(44)ص 

 “ . سوگندت را مشكن ، و همسرت را با آن بزن خشك برگير و شاخچةاى  بسته” 

در حديث شريف ميخوانيم كه :

ا يحب رخصه كم إن اهلل يحب أن تؤتى» عن عائشة ، قالت : قال النبي صلى اهلل عليه وسلم : » 
 (341/ ص  17م األوسط للطبراني ـ ج )المعج« أن تؤتى عزائمه 

وست دارد كه به دفرمودند : يقيناً اهلل  از عايشه رضي اهلل عنها روايت است كه رسول اهلل ” 
 “رخصتهاي او عمل كرده شود آنچنانكه دوست دارد كه به اوامر او عمل كرده شود 

 رابطۀ فتوي با موضوع استفتاء : 
ا تاشد. بده مربوط با موضوع استفتاء بوده و مطابق آن ـ اصل اينست كه فتواي صادر ش246

 مستفتي هدفي را كه از استفتاء دارد بدست آورده و از موضوع خارج نشود.
ه اين شد. بـ اما جايز است كه فتواي صادر شده وسعت بيشتري نسبت به استفتاء داشته با247

تي راي مستفبايدة ن اگر مفتي ديد كه فمعني كه مورد استفتاء را هم در بر داشته باشد و مزيد بر آ
 دارد ميتواند كه معلومات بيشتري ارائه كند.

سؤال  در مورد جواز وضوء كردن با آب بحر چنانچه زمانيكه صحابة كرام از رسول اهلل
 كردند, پيامبر عليه السالم در جواب شان گفت:

َنا ن ارإكاُب الإباحإرا واَناإِمُل ماعاناا قاالا َّيا راُسولا اَّللِا إِ ف ا ِه واسالاما عالايإ   صالاى اَّللاُ أن أاابا ُهراي إراةا ي اُقوُل ساأالا راُجٌل راُسولا اَّللاِ » 
ُ عالايإِه وا  ف اقاالا راُسوُل اَّللِا صا اِء الإباحإرِ ِمنإ ما  أُ الإقالِيلا ِمنإ الإمااِء فاِإنإ ت اواضاأإَنا بِِه عاِطشإناا أاف ان ات اواضا  سالاما ُهوا الطاُهوُر مااُؤهُ لاى اَّللا

 )سنن النسائي كتاب البحر ( « احلإِلُّ ماي إت اتُهُ 
ي شده و به سؤال كرد كه ما در بحر سوار كشت فرمودند: مردي از رسول اهلل  ابو هريره ”

تشنه  نيم ،سفرميرويم و باخود يكمقدار كمي آب آشاميدني بر ميداريم ، اگر با آن آب وضوء ك
 ونده است اك كنپ، آيا ميتوانيم كه با آب بحر وضؤ كنيم ؟ ايشان فرمودند آب بحر پاك و  ميمانيم

 “خود مردة آن حالل است 
ن سؤال ورد آپيامبر عليه السالم در مورد ماهي خود مرده نيز معلومات داد, در حاليكه در م

 نكرده بودند. زيرا ميدانست كه بيان اين حكم نيز براي شان مفيد است.
همچنان جايز است كه جواب و فتوا كامال به موضوع ديگري غير از مسألة مورد  -248

استفتاء باشد و اين در صورتيكه جواب موضوع استفتاء فايدة براي مستفتي نمي رساند و يا توان 
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فهم و ادراك آنرا ندارد, پس ميتواند كه از جواب سؤال اصلي طفره رفته و موضوعي را بيان كند 
 ي به آن ضرورت دارد. چنانچه در قرآن كريم ميخوانيم كه:كه مستفت

             9    
   9            

   /البقره(18) 

دنيايى  ى اموربرا : آنها وسيله تعيين اوقات ] ، بگو پرسند هاى ماه مي  از تو درباره هالل” 
از پشت  ها نهنيكى آن نيست كه به خا . و [ حج است تعيين زمان مراسم ] [ مردم و نظام زندگى و

د مي د وارچنان كه اعراب جاهلى در حال احرام حج از پشت ديوار خانه خو ، ] وارد شويد آنها
[مي  صيتىمع از هر گناه و [ كسى است كه ] منشِ  روش و [ بلكه نيكى ] شدند نه از در ورودى 
 “   يدستگار شوپروا كنيد تا راهلل  از و ; ها از درهاى آنها وارد شويد به خانه . و پرهيزد 

 .هدين آيت موضوع خورد شدن وبزرگ شدن مهتاب را بنابر حكمت بگونة ديگري جواب ميددر
 واضح بودن فتوا:

ت كه با فتوا متضمن بيان حكم شرعي و تبليغ اين احكام است, لذا الزم اس از آنجاييكه -249
 .گيرد الفاظ واضح و قابل فهم ارائه شود. زيرا تبليغ بايد با اسلوب واضح و روشن صورت

 در شرح تبليغ و قيام پيامبران به تبليغ ميفرمايد : چنانچه اهلل
         (/54النور) 

 “  [ نيست پيام وحى بر عهده اين پيامبر جز رساندن آشكار ] و” 
شده  بيان قابل فهموضاحت فتوا زماني تحقق ميبايد كه براي مستفتي به زبان ساده و اسلوب 
 و دور از اصطالحات فقهي و اصولي و غير قابل فهم براي مستفتي اداء گردد.

سأله مر يك دهمچنان بايد بدون تردد و با الفاظ قاطع باشد و مفتي نبايد دو قول و سه قول 
 د.ليد كنتي تقبدهد. زيرا مستفتي سخن واضح و فتواي قاطع ميخواهد تا به آن عمل نموده و از مف

د ب وجواز لوازم وضاحت فتوا اينست كه اگر در حكم مورد سؤال پيچيدگي و امر قابل تعج
 ب مستفتيستغرااداشته باشد, مفتي بايد قبل از ارائة فتوا شرح ابتدايي تقديم نمايد تا تعجب و 

 دور گرديده ذهنا آمادة قبول فتوا گردد.
 ايجاز و طوالني كردن فتوا:

توا جواب و فتواي طويل نميباشد. بنابرين، اصل در ف تما مستلزمواضح بودن فتوا ح -250
 اينست كه بايد ايجاز و اختصار ارائه شود و مانند نص و متن قانون مختصر باشد.

ء و ة آرازيرا هدف و مقصد از فتوا بيان حكم شرعي مسأله براي مستفتي ميباشد. نه مناقش
ه بتفتي تي جايز و ممكن است كه در جواب مسنظريات مختلف و بيان ادلة مختلف. پس براي مف

 صورت مختصر بگويد كه مثال : جايز است و يا جايز نيست و يا بلي و يا خير! 
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 : بحث چهارم
 
 
 

 حسـبهام ـنظ
 :زمینۀ سخن 

گفتيم كه ؛ بر شخص مسلمان الزم است كه افعال و اقوالش مطابق  دربحث گذشته -261
ام اسالم را به اهل علم را امر نموده است كه احك مين لحاظ اهللشريعت و منهج اسالم باشد. به ه

مچنان كساني هرا به ايشان تعليم دهد.  مردم تبليغ نموده و حدود شريعت نازل شده از سوي اهلل
ز نست كه ان ايرا كه نميدانند امر نموده است تا علوم ضروري را بياموزند. يكي از راههاي آموخت

ممكن است  ,و نظام افتاء به همين منظور در اسالم وجود دارد. باوجود ايناهل علم سؤال كنند 
 ليغ علماءاز مسلمانان نسبت به احكام دين شان جاهل بمانند, كه شايد سبب آن نرسيدن تب كه عدة

و  باشد و يا اينكه خودش در آموختن علوم ضروري تقصير نموده و از اهل علم در مسايل
 ي است فتوا نخواسته است.احكامي كه برايش ضرور

ن وه برياين جهالت سبب ميشود كه عدة در معصيت و مخالفت با شريعت واقع گردد. عال
باز هم در  را ميداند, اما حاليكه حدود شريعت نازل شده از سوي اهللممكن است كه مسلماني در

ست عنامبه اين  پيروي از هواي نفس خود از شريعت الهي عصيان ميورزد. معصيت در هر دو حالت
 نكريمكه كاري منكري را مرتكب شده و يا از اداء كردن كار معروفي دوري نموده است. اگر 

 ر شود.ن امصورت ميگيرد بايد از آن جلوگيري شود, و اگر معروفي ترك شده است, بايد به اداي آ
 الكصورت ترك آن, اساس و مهر شدن فعل آن و امر به معروف درصورت ظاازالة منكر در

 هد.كيل ميدموضوع اين بحث را تشياد ميشود. و“ نظام حسبه”ي بنام نظامي است كه در شريعت اسالم
 : منهج بحث

ه بحث ما آسان صورت گيرد و در عين حال احاطة كامل بر موضوع داشت بخاطر اينكه -262
 باشد, آنرا به پنج مطلب ذيل تقسيم ميكنيم:

 ام آن در اسالممطلب اول: تعريف حسبه, مشروعيت و مق
 مطلب دوم: سخناني در بارة محتسب )احتساب كننده(

 مطلب سوم: سخناني در مورد محتسب عليه )شخصي كه مورد احتساب قرار ميگيرد(
 مطلب چهارم: در مورد موضوعاتي در آن احتساب صورت ميگيرد 

 مطلب پنجم: شرحي در بارة عمل احتساب و گونه هاي آن
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 : مطلب اول
 
 

 مشروعیت و  ، تعريف

 در اسالمحسبه جايگاه 
 
 

 معناي حسبه در لغت:
 سبه در لغت بر مفاهيمي چون حساب و شمارش داللت دارد.ح -263

 همچنان به معاني ذيل استعمال شده است :
  به چنين مقداري اكتفاء كردم .“ أحتسبت بكذا” اكتفاء كردن : چنانچه ميگويند 

الن شخص كار ف“ احتسب علي فالن األمر:” چه ميگويند انكار كردن و نپسنديدن كاري چنان
 را مورد انكار و ترديد قرار داد .

د اهلل واب را نزاجر و ث“ احتسب األجر علي اهلل ” ذخيره نمودن اجر و ثواب . چنانچه ميگويند 
 متعال ذخيره نمود 

 :حسبه  معناي اصطالحي
 نكر استمآشكارا ترك گردد و نهي از امر به معروف است زمانيكه ”حسبه در اصطالح فقهاء 

 “زماني كه فعل آن جهراً صورت گيرد . 
كه در حاالت خاص و تحت  1است“ امر بالمعروف و نهي عن المنكر”پس حسبه نيز بخشي از 

شرايط خاصي صورت ميگيرد . و حتي بعضي فقهاء امر به معروف و نهي از منكر را ما داميكه 
 د اجر و ثواب صورت گيرد, بنام حسبه و احتساب ناميده اند.و امي بخاطر كسب رضاي اهلل

 : دلیل مشروعیت آن
داليل مشروعيت حسبه در قرآنكريم و احاديث نبوي خيلي زياد است زيرا هر آيتي كه  -265

در مورد امر به معروف و نهي از منكر وارد شده است, دال بر مشروعيت حسبه و طلب شارع 

====================================================== 

 ر است .ز منکا ـ به تعبير ديگر ، حسبه صورت عملي و بر جسته ترين شيوة  فعال و زندة امر به معروف و نهي1
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قرآنكريم به اساليب و شيوه هاي مختلفي قيام به احتساب را خواسته است. امر، ميباشد. در واقعيت
در بعضي جا ها امر نموده است و در بعضي آيات آنرا از صفات الزمي مؤمنين و سبب خيريت 
امت قرار داده است, و احيانا هدف از حصول قدرت و سلطه بر زمين و بدست گرفتن حكومت را 

 قرار داده است و ترك آنرا يكي از اسباب لعنت شدن دانسته است. امر به معروف و نهي از منكر
               

   /(104)آل عمران 

ار به ك ، و [ به سوى خير دعوت نمايند همه مردم را ى باشند كه ]بايد از شما گروه و” 
 “   ستگارندرقيناً كه ي اينها و ; زشت بازدارند از كار ناپسند و ، و امر نمايدپسنديده  شايسته و

           
  /التوبه(1) 

مان مي يسته فرشا همواره به كارهاى نيك و ; يار يكديگرند زنان با ايمان دوست و مردان و” 
 “    دارند ناپسند بازمي  از كارهاى زشت و دهند و 

             

 (110آل عمران/)                                                                                                           

شايسته  ه كار، ب ايد [ پديدار شده براى اصالح جوامع انسانى شما بهترين امتى هستيد كه ]” 
 “  ،  داريد زشت بازمي  از كار ناپسند و و دهيد پسنديده فرمان مي  و

                

             

    /المائده(8  ـ) 

ت . لعن عيسى بن مريم لعنت شدند اسرائيل آنان كه كافر شدند به زبان داود و از بنى” 
 [ د الهىحدو از همواره ] [ سرپيچى داشتند واهللهاى  نسبت به فرمان شدنشان براى اين بود كه ]

.  داشتند شدند بازنمي  ازكارهاى زشتى كه مرتكب مي ( آنان يكديگر را 78.) كردند تجاوز مي 
  “ ( 79.) دادند مسلماً بد بود آنچه را انجام مي 

 ر سنت نبوي احاديث زيادي دال بر وجوب و مشروعيت حسبه وجود دارد. د -266
ح ـ همچنان احاديث زيادي وجود دارد كه مشروعيت حسبه را ثابت نموده و تصري 266

 .ماييدنوجه تجمله به اين احاديث  سالمي اجراي حسبه را خواستار ميباشد . ازميكند كه شريعت ا
ُ عالايإهِ »  عإُت راُسولا اَّللِا صالاى اَّللا بِياِدِه فاِإنإ َلاإ ياسإتاِطعإ فابِِلساانِِه فاِإنإ  ى ُمنإكارًا ف الإيُ غاريِيإهُ الا مانإ راأا قا لاما  واسا قاالا أابُو ساِعيٍد ْسِا

 (ان و شرائعهاب اْلمي، كت النسائي)سنن « سإتاِطعإ فابِقالإبِِه واذاِلكا أاضإعاُف اْلإِمياانِ َلاإ يا 
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كسي از  شنيدم كه فرمودند : روايت است كه گفت : از رسول اهلل  از ابو سعيد خدري ” 
 كند ونع مبان زشما كه منكري را ديد بايد آنرا با دست تغير دهد )منع كند( و اگر نميتوانست با 

ر دادن تغي اگر نميتوانست با قلب خود آنرا منع كند )در قلب نسبت به آن كراهيت داشته و نيت
 “آنرا داشته باشد ( و اين ضعيف ترين مرحلة ايمانست

ُ عا  : قاالا راُسوُل اَّللِا صالاى اَّللا  ن إهاُونا عاِن الإُمنإكاِر، أاوإ لاُيسالِيطانا اَّللاُ ، والات ا ُمُرنا اِبلإماعإُروفِ لاما:"لاتاأإ ِه واسا لايإ عانإ أاِب ُهراي إراةا، قاالا
 (161ص/19ج-اِنم الكبري للطرب )املعج «مإ"عالايإُكمإ ِشرااراُكمإ، ُثُا يادإُعو ِخياارُُكمإ فاَل يُسإتاجااُب لاكُ 

ديها نهي يد و از بفرمودند: حتماً به نيكي امر ميكن روايت است كه رسول اهلل  از ابو هريره ” 
عا دخوب تا  يك وميكنيد و يا اينكه اهلل متعال بدترين تانرا بر شما مسلط ميسازد باز انسانهاي ن

 “ميكند و استجابت نميگردد 
 أاماراهُ  فا رٍ ٌل قاما ِإَل إِماِم جائِ طيِلِب واراجُ ِد الإمعابإ  ساييُد الشيُهداِء ْحاإزاُة بإنُ »عن جابر رضي هللا عنه، عن النب قال: »

اهُ ف اقات الاهُ   )املستدرك للحاكم ، كتاب معرفة الصحابة(« واهنا
المطلب فرمودند : سيد و سردار شهداء حمزه بن عبد روايت است كه پيامبر  از جابر ” 

كند م منع ميز ظلااست و ديگر مردي است كه در مقابل امام ظالم قيام نموده و او را به نيكي امر و 
 “تل ميرساند و آن پادشاه او را به ق

 : حدود مشروعیت آن
از دو ناحيه مورد بحث قرار گرفته و حكم ه معروف و نهي از منكر( حسبه )امر ب -267

يگر دحية خاصي را دارا ميباشد, يكي ازين ناحيه كه چه كساني مكلف به اداي آن ميباشند. نا
 اينكه, حسبه همان امر به معروف و نهي از منكر است.

ان به آن اقدام كردند از عهدة ديگر حسبه فرض كفايي ميباشد كه چون عدةاز ناحيه اول: 
ر محسوب نهگاگساقط ميگردد. و اگر هيچ كسي به آن اقدام نكرد, تمام كساني كه توان آنرا دارند 

ر د. و ميشوند. و در بعضي حاالت بر شخصي كه براي اجراي آن تعين گرديد, فرض عيني ميشود
 ة مستحب ميباشد.بعضي اوقات باالي عد

 د شدو حتي در شرايط و ظروف خاصي غير جايز و حرام ميگردد. چنانچه بعداً شرح خواه
اهي ب و گاز ناحية دوم: كه عبارت از محتوا و مفهوم آن است, از نظر بعضي از فقهاء واج

ن كم آمندوب است. يعني اگر موضوع آن امر به واجب و نهي از فعل حرام بود, در آنصورت ح
د, ب بوجوب ميباشد. چه واجب عيني باشد و يا كفايي. و اگر موضوع آن متعلق به امر مندوو

 دون دراما بعضي فقهاء ميگويند حسبه در ذات خود واجب است, بحكم آن نيز مندوب ميباشد. 
 .نظر داشت موضوع مرتبط به آن
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 جايگاه حسبه در اسالم:
تواي م و بزرگي برخوردار ميباشد. زيرا محسبه در اسالم از جايگاه و مقام خيلي مهح -268

ليه عآن, امر به معروف و نهي از منكر است و اين صفت يكي از خصوصي ترين صفات پيامبر 
 در بيان اين حقيقت مي فرمايد: السالم ميباشد. چنانچه اهلل

       /(157)األعراف 

 “يشان را به كارهاي نيك امر و از زشتيها و كار هاي بد منع ميكند ا” 
موده نامت اسالمي را با همان صفتي ياد كرده است كه پيامبرش را توصيف  همچنان اهلل

 به آن قيام بورزند: است, تا آنها نيز بعد از رسول اهلل
              

 “ يكنند ممردان و زنان مؤمن دوست و ياور يكديگرند ، به نيكيها امر و از بديها نهي ” 
ه كجاست پس امر به معروف و نهي از منكر يكي از باعظمت ترين اصول اسالم است. از همين

“ خوهبن األا”فقهاء بوده است. چنانچه يكي از فقهاي اسالم كه بنام  حسبه مورد توجه و عنايت
 معروف است, ميگويد:

د, زيرا يكردنمحسبه يكي از اساسات و قواعد ديني است و ائمة صدر اول مباشرتاً به آن قيام ”
 ت كهفايده و صالح آن عام و ثواب آن خيلي بزرگ است. حسبه در حقيقت امر به معروفي اس

 “اشدم ميبظاهر گردد و نهي از منكري است زمانيكه فعل آن ظاهر شود و اصالح بين مردترك آن 
ه اسباب حسبه يكي از وظايف ديني بود”مي نويسد: “ المقدمه”ابن خلدون در كتاب معروفش 

اهليت  ا كهرامر به معروف و نهي از منكر ميباشد و بر اولياي امور مسلمين فرض است كه كساني 
 “مؤظف به اجراي آن سازند.آنرا دارد, 
ت آن واضح و آشكار است و آن اينكه رساندن دعوت اسالمي با تمام حكمت مشروعي -269

اظت ن حفمفاهيم و معاني آن تحت مفهوم امر به معروف و نهي از منكر داخل مي باشد . همچنا
ن آدة ي عمخود و ديگران از عذاب الهي و كسب رحمت و نعمت او تعالي را ميتوان از حكمتها

 و نابودي و نزول عذابهاي تأديبي , انتقامي بحساب آورد . به اين شرح كه معاصي سبب مصيبتها ,
 :كامل مي باشد و سنت الهي بر همين منوال جريان داشته است. اهلل متعال ميفرمايد 

             /الشوري(0) 

مان از ه ]از بسيارى  ، و ايد هر آسيبى به شما رسد به سبب اعمالى است كه مرتكب شده و” 
 “   گذرد [درمي  اعمال هم

پس كفر ، فسق و عصيان سبب هالكت و نزول عذاب الهي ميگردد . اين عوامل هالكت 
ه بزنند و ديگران سكوت اختيار كرده و در زماني دامنگير همة جامعه ميگردد كه عدة دست به گنا
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 ميفرمايد :  فريضة امر به نيكي و نهي از منكر سهل انگاري نمايند . رسول اهلل 
ُوناهُ أاوإشاكا »   « بِِعقاابِِه ُهمإ اَّللاُ  ي اُعما  أانإ ِإنا النااسا ِإذاا راأاوإا الإُمنإكارا َلا يُ غاريِي

 (جه كتاب الفنت ، عن اِب بكر صديق )سنن ابن ما                                                           
م عذاب عا نرا بهاگر مردم منكر را ببينند و آنرا تغير ندهند زود است كه اهلل متعال همة شا” 

 “گرفتار كند
ير و همچنانكه معصيتها سبب نزول عذاب است ، طاعت پيروي از احكام الهي سبب نزول خ

 بوده و رضاي اهلل متعال را به ارمغان مي آورد . اهلل معال ميفرمايد : بركت 
           1    

 ()ابراهيم/

 ، قطعاً كنيد گزارى [ هنگامي را كه پروردگارتان اعالم كرد كه اگر سپاس نيز ياد كنيد ] و” 
 “   ت استترديد عذابم سخ ، بى اگر ناسپاسى كنيد ، و افزايم [ خود را بر شما مي  نعمتِ ]

                
9       /(41)النحل 

نان آقيناً ي،  هجرت كردند اهللآنان كه پس از ستم ديدنشان براى به دست آوردن خشنودى  و” 
گر ، ا است رترب قطعاً پاداش آخرت بهتر و ، و مكانى نيكو جاى دهيم را در اين دنيا در جايگاه و

 “  [ . كيفيتى است دانستند ] كه داراى چه كميّت و مي 

 ان حسبه : ارك
شخاص اـ حسبه مستلزم كسي و يا كساني است كه اين وجيبه را بعهده بگيرند و اين  270

“ هسب عليمحت”ناميده ميشود و كساني است كه مورد احتساب قرار ميگيرند, اينها را “ محتسب”
ب محتس”بد ناميده اند. و عمل كردن به كارهايي وترك كار هايي است كه بر آن حسبه جريان ميا

 مي ناميم.“ احتساب”ميخوانيم و عملي كه محتسب به آن اقدام ميكند ، آنرا “ فيه
 . يپردازيمنها ماينها اركان چهارگانة نظام حسبه را تشكيل ميدهند كه به شرح مختصر هر كدام آ
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 مطلب دوم :
 
 
 

 تسب ـمح
 )احتساب كننده(

 محتسب كیست ؟
نكر اقدام مي امر به معروف و نهي از محتسب كسي است كه به عمل احتساب يعن -271

نان ور مسلماي اممينمايد. اما نزد فقها, اصطالحاً اين اسم بر كسي اطالق شده است كه از طرف اوليا
 ست.انيز ياد شده “ والي حسبه”بخاطر اجراي حسبه تعين شده است و در بعضي كتابها بنام 

يده و نام“ عمحتسب متطو”د او را بنام اما كسيكه بدون تعين از سوي امام به آن اقدام مكين
 فرقهايي را بين اين دو بيان كرده اند.

 : فرق بین محستب و متطوع
، فرض عيني ميباشد  : انجام احتساب بر كسيكه بحيث محتسب مقرر شده است الف -272

 االيبآن  زيرا به همين منظور تعين گرديده و واليت حسبه به او سپرده شده است . اما فرضيت
ه كار و ب ديگران فرض كفايي ميباشد. لذا براي محتسب جايز نيست كه امور حسبه را ترك نموده

 ديگري مشغول شود. در حاليكه متطوع چنين نيست.
ب: محتسب براي طلب كمك تعين گرديده است يعني در وقت ضرورت ميتوان از او 

ن نموده و به كمك شا معاونت خواست. لذا بر او واجب است كه درخواست مردم را اجابت
 بشتابد. اما باالي متطوع چنين الزامي وجود ندارد.

مكن ج: بر محتسب الزم است كه در جستجوي منكرات ظاهره برآيد تا ازالة آن برايش م
ا را به آنه گردد . همچنان بايد كساني را كه امور معروف ظاهري را ترك مينمايند تعقيب نموده

 االي متطوع چنين كاري الزم نميباشد.انجام آن امر نمايد. اما ب
اند كه ميتو د: محتسب ميتواند كه براي اجراي وظيفة خود معاونين و همكاراني داشته باشد و

 بقدر ضرورت، آنها را رسماً تعين نمايد. ولي شخص متطوع چنين صالحيتي ندارد.
 مجازات بشرطيكهمحتسب حق دارد كه مرتكبين منكرات ظاهري را تعزير و مجازات كند  ::ه

 نباشد. ولي متطوع اين حق را ندارد. “ حد”او باالتر از مقدار 
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تطوع يكه مد: محتسب حق دارد كه از بيت المال معاش معيني در برابر كارش اخذ كند, درحال
 اين حق را ندارد.

شخيص تز: محتسب ميتواند كه در مسايل مبني بر عرف اجتهاد نموده مواردي را كه درست 
 تواند.نمي , تأييد كند و اموري را قابل منع ميداند, ممنوع قرار دهد. اما متطوع آنراميدهد

 : نظر ما درين تفاوتها
 وا اين فرق ها بر اساس تفريق بين كسيكه براي حسبه تعين شده است از ديدگاه م -273

يام قوده, باما واقعيت اينست كه حسبه يكي از وجايب اسالمي كسيكه تعين نشده, بنا شده است. 
نام ين بكردن به آن موقوف به تعين شدن از سوي امام نميباشد. بنابرين ناميدن شخص غير مع

ز جانب سبه اآنقدر دقيق نميباشد. زيرا اين احساس را تداعي ميكند كه گويا قيام به ح“ متطوع”
 كار هاي غير واجب ميباشد. شخص غير معين از جملة

تعين  مور ويم و ايجاد انضباط در امر حسبه از سوي اولياي ااما با وجود اين مالحظه , تنظ
طي ه شراشخاص با كفايت و جلوگيري از بي نظمي و هرج و مرج در جامعه كار نيكي است, اما ب

تسب حق ه محككه اين تنظيم مانع ديگران در اداي اين وجيبة ديني نگردد. لذا با اين قول فقهاء 
ان رفتن اعوگيرا د اما متطوع اين حق را ندارند, موافق نميباشيم. زتعين معاونين و همكاران را دار

ر حسبه ه امببخاطر حسبه, يكي از صورتهاي تعاون بر نيكي و تقوا ميباشد. پس منع كردن كسانيكه 
رد. زومي ندات, لقيام ميكنند از گرفتن اعوان و همكاران به دليل اينكه از جانب امير تعين نشده اس

 .اينكه صالحيت احتساب را داشته و شروط الزم براي حسبه را دارا باشدالبته به شرط 
يا  رد. وهمچنان با ممنوعيت حق تعزير بر منكرات ظاهري از جانب متطوع نميتوان توافق ك

از  دارد كه اوتياقال نميتوان به صورت مطلق او را از تعزير كردن منع كرد. زيرا تعزير درجات متف
 كرد. منع را منع كرد. چنانچه از دره زدن و تأديب بدني ميتوان او را بعضي آنها ميتوان او
 : واليت محتسب

كلف محتسب نيز برگرفته از مباني شريعت اسالمي ميباشد زيرا محتسب م مسألة واليت -274
ز دارا ا نيبه حسبه ميباشد. در هر جاييكه تكليف متوجة شخص گرديد, واليت انجام آن مكلفيت ر

ن آفايت بر كبا  ر در حالتيكه از طرف ولي امر مسلمين امور حسبه تنظيم گرديده و افرادميباشد. مگ
رر گماشته شود. درينصورت شخص تعين شده واليت بيشتر نسبت به كسي دارد كه معين و مق
مي نشده است. اما واليت محتسب تعين شده از سوي دولت اسالمي نيز از سوي شريعت اسال

ه تنظيم بار كاگر چه از سوي ولي امر مسلمانان تعين شده است . به اين اعتاعطاء گرديده است ، 
د و يباشو ترتيبي را كه مسئولين دولت اسالمي تعين ميكنند ، مشروع و قابل قبول در شرع م

 شريعت اين امر را به او محول كرده است . 
 : مقصد از واليت حسبه

باشد و يا غير معين, همانا اقامة شريعت ـ مقصد و مفهوم واليت محتسب, چه تعين شده 275
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اسالمي در زمين و پاك نمودن آن از فساد ميباشد. تا دين اهلل متعال بر همه اديان غالب گرديده و 
كفر مغلوب و مقهور گردد . اين مقصد در حقيقت, مقصد و هدف واليت تمام ارگانهاي دولت 

جود دارد, صرفا در وسعت و موارد متعلق اسالمي ميباشد و فرقهاييكه بين واليت هاي مختلف و
به آن ميباشد. به اين ترتيب تمام مراكز قدرت و به اصطالح فقهاء )واليت( در انسجام كامل با 

در  يكديگر حركت مينمايند تا هدف واحدي را تحقق ببخشند و آن عبارت از اقامة شريعت اهلل
 زمين و پاك نمودن آن از فساد و مفسدين ميباشد.

 
 : يت محتسب و واليت قاضيوال

 ـ فقهاء در گونه هاي فرق بين واليت و قاضي و واليت)سلطة( محتسب بحث هايي276
 نموده و وجوه اتفاقي و حاالت اختالفي آندو را به اين شرح بيان كرده اند.

ـ وجوه اتفاق :  الف 
كم  اننداين دو واليت در جواب استغاثه و دادخواهي و ادعاي حقوق در دعواهاي خاص م

داي اتأخير در  دادن در وزن و پيمانه, يا متعلق به فريبكاري و دجل بازي در خريد و فروش,
 با هم يكسان قرضي كه واجب األداء بوده و قرض دار با وجود توانايي, تعلل ميورزد و امثال آن,

زيرا اين  ميباشد. اين موارد از صالحيت محتسب بوده و ميتواند كه آنها را حل و فصل نمايد.
 . ده استميباشد و محتسب بخاطر از بين بردن آن تعين گردي“ متعلق به منكرات ظاهري”موارد 

لبته در اايد. محتسب مانند قاضي ميتواند كه مدعي عليه را مجبور به اداي حق واجبي بر وي نم
ليه ي ععصورتيكه قضيه به همان موارد تحت صالحيت او بوده و اين حقوق به وسيلة اعتراف مد

 دارد كه ه راثابت و توان اداي آنرا داشته باشد. محتسب به اين دليل حق مجبور ساختن مدعي علي
كرده  است و مطل از جملة منكراتي است كه شارع آنرا منع“ مطل”تأخير در اداي اين حقوق 

 فرموده اند :  است. رسول اهلل 
 (هريرة  )صحيح البخاري، عن اِب« ظُلإمٌ  ماطإُل الإغاِّنيِ » 
 “تأخير و امروز و فرداي توانگر در اداي قرض ظلم است ” 
 

ـ وجوه اختالف  :  ب 
 ـ واليت محتسب در دو مورد كمتر از واليت قاضي ميباشد: 1

ه سهاي  يك: محتسب حق شنيدن دعوا هايي را ندارد كه از دايرة منكرات ظاهري يعني دعوا
 ديم .گانة خارج باشد كه در وجوه اتفاق متذكر ش

دو: محتسب ميتواند در مورد همان حقوقي تحقيق و امر به اداي آن نمايد كه مدعي عليه ، به 

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

221  

در آنصورت محتسب حق تحقيق و جستجو در  آن اعتراف نمايد. اما اگر مسألة انكار پيش آمد,
ده آنرا ندارد. زيرا در آنصورت حق يا به بينه و داليل مدعي ثابت ميشود و يا شخص انكار كنن

 قسم داده ميشود و اينكار از صالحيت هاي قاضي بوده محتسب حق اين كار را ندارد. 
 ـ دايرة واليت محتسب در دو صورت وسيع تر از واليت قاضي ميباشد. 2

د و مورديك: محتسب حق دارد كه از منكر نهي نموده و به معروف امر نمايد. اگرچه درين 
از  ورتيدعوا وجود نداشته باشد. اما قاضي فقط در ص دعوايي به او تقديم نگرديده و طرفين

و به بر اچنين صالحيتي برخوردار است كه دعوايي به او ارجاع گرديده و دو طرف قضيه در برا
 دعوا بپردازند. 

لي دو: محتسب حق استعمال زور و سلطة خود را در جهت ازالة منكرات ظاهري دارد. و
تخويف  ويبت يرا حسبه قرار فرمودة فقهاء بر اساس يك نوع هقاضي اين كار را كرده نميتواند. ز

عوب افرادي را بخاطر مر داستوار بوده و برخورد درشت در آن ممكن است. همچنان ميتوان
يجاد دم اساختن اهل معاصي استخدام نمايد. اما قضاء اصال بخاطر تأمين عدل و انصاف بين مر

ص تشخي با آرامي بشنود تاحق و باطل را به خوبيگرديده است و بايد سخنان طرفين دعوا را 
 دهد. پس مناسب اينست كه تأني و وقارش را حفظ كرده از خشونت و ايجاد رعب در ذهن

 مراجعين خود داري كند.
ب اليت محتسچه فقهاء گفته اند فرق سوم را نيز ميتوان افزود و آن اينكه ؛ وعالوه بر آن -277

م ند حكميباشد كه در صالحيت هاي قاضي داخل نيست. و نميتوابر اساس امر و نهي در اموري 
وقت آن  سيدنرقضايي بر آن صادر نمايد. مثال محتسب ميتواند كه مردم را به اداي نماز حين فرا 

 تأخير نماز ,امر نمايد, به نماز هاي جمعه و پابندي به جماعت دستور دهد, از منكرات در مساجد
ن آدر  ها اموري اند كه حكم قضايي بر آن جاري نگرديده و قاضياز وقت آن نهي نمايد. اين

 دخالت نميكند.
 

 شروط محتسب :
را براي احراز مقام احتساب وضع كرده اند كه موجوديت آن در  فقهاء شروطي -278

 شخصيت محتسب ضروري ميباشد.
ة متوج رااول: شرعا به سن تكليف رسيده باشد زيرا شخص غير مكلف نميتواند كه مكلفيتي 

ر قل دعشخص ديگري نمايد. مكلف در اصطالح فقهاء ، شخص بالغ و عاقل را ميگويند. بلوغ و 
را حقيقت ، شرط وجوب احتساب ميباشد اما جواز احتساب مستلزم بلوغ كامل نميباشد. زي

كسي  هيچ وخوردسالي كه به سن تميز رسيده باشد ميتواند كه منكرات را مورد انكار قرار دهد 
شود. و ي ميممانعت او را ندارد. ديگر اينكه احتساب از جملة كار هاييست كه سبب قربت اله حق

 طفل مميز اين اهليت را دارد.
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 تحقيق ح و مسلم است زيرا حسبه دردوم ، محتسب بايد مسلمان باشد. اين شرط كامال واض
ا ت ررت اين اهلينصرت و دفاع از دين است, پس كسيكه از اصل دين انكار ميكند به هيچ صو

 ندارد كه به نصرت دين اهلل متعال اقدام نمايد . 
يباشد. او م ـ سوم : سومين شرطي كه فقهاء ذكر كرده اند عبارت از إذن امام و يا نائب 279

 اما اين شرط از چند ناحيه قابل تأمل است . 
ير زة امبه اجانخست اينكه اگر محتسب از سوي ولي أمر مسلمين تعين گرديده باشد ضرورتي 

 نميباشد. زيرا او براي احتساب تعين شده است . 
سبه حم انواع ر تماددوم اينكه اگر از سوي امام تعين نشده باشد كه آنرا بنام متطوع ناميده اند, 

كه . بلاگر باالي او اذن امام را شرط بگذارند, اين شرط گذاري شان هيچ دليل شرعي ندارد
وان از كري را مي بيند و تزيرا بر هر مسلمان الزم است كه اگر من آنرا رد ميكند نصوص شرعي

مرار ام و استاقد بين بردن آنرا دارند, به ازالة آن اقدام نمايد و ضرورتي به اجازة امام ندارد و
 احتساب از سوي سلف صالح بدون اذن امام سخن ما را تأييد ميكند.

پس چگونه محتسب ابي قرار ميگيرد,عالوه بر آن, شخص امير نيز تحت اقدامات احتس
 ضرورت به اذن امير داشته باشد تا خود او را مورد محاسبه قرار دهد ؟

ن و اما اگر به نسبت انواع خاص حسبه كه تطبيق بعضي جزاهاي تعزيري و تعين همكارا
بتني يرا مد. زاذن امام را شرط بگذارند, اين شرط كامال مقبول ميباش كارگزاران را اقتضاء مي كند,
حتما منجر به فتنه  اگر اين نوع حسبه براي همگان اجازه داده شود, بر مصلحت عامه است. چه,

ت ن احتماالم ايها, بينظمي و قتل و قتال بين مردم ميگردد. ولي اگر مشروط به اذن امام گردد تما
 اجبع ضرر وو ضرر هاي آن دفع ميگردد. پس الزم است كه مشروط به اذن امام گردد چون دف

 است و هرآنچه كه سبب دفع آن گردد جائز و مشروع ميباشد. 
قوع ون از با وجود اين توجيه كه ظاهراً قابل قبول است، جايز بنظر ميرسد كه در صورت ام

تعمال و با اس زيدهفتنه ، متطوع نيز ميتواند كه به تغير منكر اقدام كرده و همكاراني براي خود برگ
 اي جزاهاي تعزيري اقدام نمايد. قوت و نعين و اجر

صلحت البته در صورتيكه تغير فوري منكر ضروري بوده در صورت تأخير و اخذ اجازه ، م
 فوت ميگرديد.

 وـ چهارم : عدالت شرط چهارم احتساب است, اين شرطيت كه مورد اختالف بوده  280
 شد وو غير فاسق با عدة به موجوديت آن قايل بوده و ميگويند كه, محتسب بايد شخص عادل

 شد. مظهر عدالت او اينست كه به آنچه ميداند عمل نمايد و قول و عملش باهم مخالف نبا
 و چنين استدالل كرده اند : 

 الف: اهلل متعالي ميفرمايد :
    9     /(44)البقره 
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 “ر نموده و خود را فراموش ميكند آيا مردم را به نيكي ام” 
آن  دش بهب: امر مطلوب از مسلمان اينست كه به آنچه مردم را دعوت ميكند قبل از همه خو
اشد و ته بعمل كند, تا قول و فعلش مخالف نبوده و سخنانش تأثير مطلوب در تغير منكر را داش

 لسالم مي فرمود : مردم به دعوت او لبيك بگويند به همين علت است كه شعيب عليه ا
                   

 (88هود/)                                                                                                                    

ت يى كه قدرتا جا ; دارم خود مرتكب شوم خواهم آنچه كه شما را از آن باز مي  من نمي ” 
 “   خواهم [ نمي  شما را دارم جز اصالح ]

 نَارٍ قَارِيضَ مِنْضُ شِفَاهُهُمْ بِمَى قَوْمٍ تُقْرَ بِي عَلَ  سْرِيَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُ » 
مْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُبِرُونَ النَّاسَ ا يَأْمُ انُوكَ قُلْتُ مَا هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا 

  (  )مسند احمد ، عن انس « الْكِتَابَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ 
ا قيچي بايشان را فرمودند : در شبي كه مرا به اسراء بردند بر قومي گذشتم كه لبه رسول اهلل ” 

ت طيبان امها خهاي آتشين قطع ميكنند ، گفتم ؛ اينها چه كساني اند ؟ جبرئيل گفت : اي محمد اين
آيا عقل  ،تو اند كه مردم را به نيكي امر ميكردند ولي نفسهاي خود را فراموش نموده بودند 

 “ ند ؟! نداشت
غير تديگري ميگويند, عدالت شرط نميباشد. بلكه شرط اصلي اينست كه توان  ـ اما عدة 281

وح شدن مجر منكر را داشته باشد. زيرا از هر انساني عصيان سرميزند و طبعاً ارتكاب گناه سبب
 . ازعدالت ميگردد. پس امري كه تحقيق آن در مسلمان ناممكن است چگونه شرط گذاشته شود

 همينجاست كه سعيد بن جبير ميفرمايد : 
ر خود دناهي گاگر قرار باشد كه به امر به معروف و نهي از منكر كساني اقدام كنند كه هيچ ”

 “ شان نباشد, پس هيچ كسي امر به معروف و نهي از منكر نخواهد كرد
را , زييردنظر راجح اينست كه عدالت منحيث مبدأ و شرط اساسي احتساب نبايد قرار گـ 282

بر  متوقف ميباشد و انجام دادن آن مربوط ويك فريضة ديني احتساب مانند ساير فرايض اسالمي 
ادل عهاء بيشتر از آنچه ضروري است, نميباشد و موقوف برين نميباشد كه محتسب به اصطالح فق

شروع است مو ه باشد. زيرا آنچه محتسب به آن امر ميكند و يا از كاري نهي ميكند, حتماً كار حسن
آنرا مورد نقد قرار داده از كردار و سلوك او  بدون اينكه گويندة و سخن حق بايد قبول گردد,

 تحقيق كنيم.
اما دليلي كه قبال ارائه داشتند, حجت و دليل براي شان بوده نميتواند, زيرا تهديد و بدگويي 

اموش ميكنند. آنها به خاطري متوجه كساني است كه ديگران را به خير امر نموده و خود را فر
مستحق اين تهديد و تعذيب شده اند كه از كاري كه ديگران را منع ميكنند خود شان مرتكب 
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ميشوند نه بخاطر نهي ديگران از منكرات ، اگرچه ارتكاب منكر از سوي كسيكه از منكرات نهي 
كه آنها از علميت بيشتري ميكند عمل قبيح شمرده ميشود . همچنان امر كردن به نيكي نشان ميدهد 

برخوردار ميباشند و طبعاً جزاي عالم و قباحت آن در صورت ارتكاب منكر، شديد تر از جاهلي 
 است كه به منكرات دست ميزند. 

 حتساباـ اگر چه منحيث اصل و مبدأ اينرا ترجيح داديم كه عدالت نبايد شرط جواز  283
 ر دارند(ر نظيت عدالت )به همان مفهومي كه فقهاء دقرار گيرد, اما الزم به تذكر است كه موجود

لت عدا تأثير مهمي در بعضي انواع حسبه و وجوب و عدم وجوب آن دارد. بنابرين شرط گذاشتن
حت نصي ونيز توجيه معقولي ميتواند داشته باشد. با اين توضيح كه اگر احتساب بوسيلة وعظ 

 وتقي يشتر مي رود كه شخص محتسب انسان مصورت گيرد, زماني به تأثير و منفعت آن اميد ب
 و ازاپرهيزگار باشد, چون درين صورت سخنانش تأثير بيشتر داشته و مردم با قبول نصايح 

تسب ة محمنكرات دستبردار ميشوند و در جاييكه منع و تأثير حسبه ممكن بوده هيچ ضرري متوج
 نميگردد درين صورت قيام او به احتساب واجب ميباشد.

 چنين حالتي شرط گذاشتن عدالت بخاطر وجوب حسبه، شرط قابل قبول ميباشد. پس در
ن آة از اما اگر محتسب شخص فاسق و غير عادل باشد, نصيحت او غالبا مؤثر نبوده و فايد
اشد ، ميب متصور نميباشد. و چون وعظ او افاديتي نداشته و محتسب فاقد شرط اصلي يعني عدالت

 في ميگردد .لذا وجوب احتساب نيز منت
 حسبه اما اگر احتساب با استعمال قوت و زور همراه باشد , درينصورت عدالت شرط وجوب
تعال مهلل نميباشد. زيرا درين حالت شرط وجود احتساب, توانايي و قدرت است, نه عدالت. چه ا

 اموري را با زور و قدرت )دولت اسالمي( منع ميكند كه با قرآن منع نميشود.
ينست هتر اين تفصيلي كه بيان شد, درين شكي نميماند كه براي تمام محتسبين بـ بعد از283

 كه تا آخرين حد ممكن عدالت خود را از اعمالي كه سبب مخدوش شدن آن ميشود محافظت
بيشتر  وقيرتكند. به هر اندازة كه محتسب عدالت و تقواي زياد داشته باشد به همان اندازه از 

 ورد قبولمشته كمتر مورد طعن قرار ميگيرد. پس حسبة او تأثير بيشتر دا برخوردار بوده و ديانتش
 واقع ميگردد, اگر چه با استعمال زور و قوت صورت گيرد.

ن ابق آـ پنجم : علم است, يعني محتسب بايد به همان اندازه علم داشته باشد كه مط285
مايد. مر ناخيص داده و به آن موازين شرعي منكر را بشناسد و از آن نهي نمايد و معروف را تش

پا  ودرين صورت است كه احتساب او بر اساس علم و آگاهي بوده و از جهل و جهالت و دست 
 زدن جاهالنه ناشي نميباشد.

 چنانچه در أثري كه از صحابه روايت شده است ميخوانيم كه :
 “قيه باشدفيكند مچه نهي ميكند و از آنمنكر نكند مگر كسيكه به آنچه امرامر به معروف و نهي از ”
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آنرا  اينست كه موقع امر و نهي را درك نموده حدود از امور مطلوب كه محتسب بايد بداند,
 بشناسد, مجرا ها و موانع آنرا بفهمد تا در حدود شريعت عمل نمايد. 

 اما مجتهد بودن محتسب شرط است؟ 
ي و نه خود رهنمايي و امر اگر بگوييم كه محتسب حق دارد كه مردم را مطابق رأي و نظر

ر ا اگكند, در آنصورت جواب مثبت است. يعني محتسب بايد به درجة اجتهاد رسيده باشد. ام
يعني ضرور نيست كه بگوييم كه محتسب اين حق را ندارد, در آنصورت جواب منفي است,

قي دانا تفاا محتسب به درجة اجتهاد رسيده باشد. بلكه كفايت ميكند كه به منكرات و معروف هاي
 باشد. و عدم شرط گذاشتن اجتهاد, مورد ترجيح ما ميباشد. 

ه ايي كهـ آيا اين شرط الزمي است كه محتسب بايد در مورد صنعتها ، پيشه ها و كار 286
 مردم در پيش دارند, علميت داشته باشد؟

ان و شه وراين سؤال در واقع خيلي بجا و بمورد است. زيرا دائرة كار محتسب شامل تمام پي
ا متوجه ررري حرفه هاي آنها ميگردد, تا از خيانت و فريبكاري آنها مطمئن گرديده و بداند كه ض

سبه كمردم نمي سازند چنانچه فقهاء تصريح كرده اند كه محتسب حق دارد كه پيشه وران و 
ه مهارت ك را كاران را تحت مراقبت گرفته و آنها را از فريبكاري وحيله گري منع نمايد و كساني

ين د چنالزم در كاري ندارند از آن منع كند. درينصورت بديهي است كه محتسب زماني ميتوان
قهاء ضي فكاري را انجام دهد كه معلومات كافي ازين صنعت ها و پيشه ها داشته باشد. حتي بع

ذ خحان ا)داكتران چشم( امت“ سرمه گران”گفته اند كه محتسب از بعضي پيشه هاي علمي مانند 
د كه تا از صالحيت و توانايي علمي و عملي شان مطمئن گردد. اين امر الزم ميگردان نمايد,

 گويد: ه ميمحتسب بايد به قدر كافي درين مورد علم داشته باشد. عبدالرحمن بن نصر شيزري فقي
اما سرمه گران را محتسب بايد مورد امتحان قرار دهد. پس كساني كه طبقات هفتگانة چشم ”

درست شرح نموده چگونگي تركيب سرمه ها و مركبات ديگر آنرا دانست, برايش اجازه  را
 1“ ميدهد تا به تداوي چشم هاي مردم بپردازد

نچه . چناهمچنان فقهاء گفته اند كه محتسب بايد واحدهاي وزني و ساير مقياسات را بداند
 گفته اند: 

سيلة آن يعه بوصول معامالت بوده مقدار مباز آنجاييكه اين اوزان چون رطل, مثقال و غيره ا” 
ه صورت دم بتعين ميگردد, لذا بر محتسب الزم است كه كميت تمام آنها را بداند تا معامالت مر

 “درست و شرعي و دور از هر گونه غبن صورت گيرد.
====================================================== 

آن مة جوانب زندگر درهنانرا در مسلما ـ مؤلف گرانقدر بمقتضاي امانت داري ، نظر شيزري فقيه را بعنوان مثال ذكر نموده  و اهتمام1
ا هر رشتة يتر چشم و ز داكامقطع تاريخي يکهزار سال قبل ، مطابق طبابت همان عصر تذكر داده است و امروز صورت عملي تحقيق 

ه اين كار ار طرف كشته باشد ارت دااينست كه ديپلوم داكتر مورد نظر را بخواهد و باز اينکه در شناخت اسناد جعلي و تقلبي مهديگر 
حتسب در مست كه هر حال اموزارت صحت دولت اسالمي صورت گرفته و ارزيابي ميگردد تا حسبه تحقق عملي پيدا كند .در غير ان 

 مترجمعلوم طبي و ... معلومات تخصصي داشته باشد . تمام رشته هاي علمي ، فقهي و 
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ار اب قرـ بنابرين باالي محتسب الزم است كه حرفه ها و پيشه هايي را كه مورد احتس287
 بايد تا اندازة بداند.  ميدهد,

شقتبار مامر  الزم ساختن شناخت و معرفت تمام اين مطالب و يا اكثر آن و بلكه بعضي از آنها
 يتواند,سب مو حتي ناممكن ميباشد. لذا رأي ما اينست كه وجوب معرفت تمام اين پيشه ها را محت

ز اكه  اهل خبره ميتواند از طريق استعانت از اهل خبره و متخصص در هر فن حل نمايد. اين
ا و فه ههمكاران دائمي او باشد و يا فقط در اوقات ضرورت از آنها كمك خواسته در مورد حر

البته در  ايد.پيشه هاي مورد احتساب از آنها مشورت بخواهد و مطابق مشوره و نظرية آنها عمل نم
 صورتيكه انسانهاي امين و قابل اعتماد باشند.

 ر غير آندمحتسب بايد توانايي احتساب با دست و زبان را داشته باشد.  ،ششم: قدرت ـ 288
 دون تعينو ب به انكار قلبي اكتفاء كند. اين شرط در حق كسي مفهوم پيدا ميكند كه از جانب خود

طبعا قدرت  شدن از سوي امير مسلمانان به امر احتساب قيام ميكند, اما شخصيكه تعين شده است,
 باشد. چون قدرت حكومت در عقب او قرار دارد.احتساب را دارا مي

دن ز رسياالبته ساقط شدن وجوب احتساب تنها مربوط به ناتواني جسمي نميباشد, بلكه خوف 
 آزار و اذيت فوق توان نيز وجوب احتساب را ساقط ميگرداند .

 :  آداب محتسب
ا آنه سب بايد بهـ فقهاي اسالم مجموعة از آداب و اخالقي را ذكر كرده اند كه محت289

 .مايدآراسته باشد تا در عمل خود موفق گرديده و حسبه را به صورت مقبول و درست اداء ن
 ود نمايي,خو ثواب او را خواسته از  از آن جمله: محتسب بايد از اجراي احتساب رضاي اهلل

 فتيصن ريا و كسب جاه و مقام نزد مردم خود داري كند. واقعيت اينست كه خلوص نيت نخستي
را ميپذيرد كه  فقط همان اعمالي است كه مسلمان بايد در تمام اعمال خود داشته باشد. زيرا اهلل

 ي ترخالصانه بخاطر او انجام يابد. اما ضرورت مسلمان به اخالص زماني شديد تر و ضرور
سوسه وكه  ميشود كه عمل او طبيعتاً ظاهري بوده و مربوط به ديگران باشد. به همين دليل است
شبهة  وديتهايي به قلوب بعضي انسانهاي متقي و پاكدل راه پيدا كرده و حسبه را به دليل موج

 رياء ترك ميكنند. 
اي رياء هسوسه ما به اين متقيان پاكدل ميگوييم, واجب است كه به امر حسبه اقدام نمايند و و

 اب پايانابو ن است كه شيطانرا از خود دور نموده و خوف از رياء را دوامدار نسازند. زيرا ممك
 …ناپذيري از وسوسه هاي را در برابرشان بگشايد

ـ محتسب بايد از صبر و بردباري خيلي زياد در كنار ساير صفات و اخالق نيكو 290
برخوردار باشد. در واقع تأكيدي كه فقهاء رحمهم اهلل بر صبر و بردباري نموده اند خيلي بجا و 
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اوقات اذيت ها و مشكالتي در برابر محتسب قرار ميگيرد. پس اگر موجه است, زيرا در اكثر 
صبور و بردبار نباشد, ضرر او بزرگتر از فائده اش بوده آنچه را فاسد ميسازد بيشتر خواهد بود از 

 انچه اصالح ميكند و ثواب و اجري كه از احتساب خود اميد ميكرد از دستش ميرود.
ي كه ايكه انجام ميدهد, در عين حالوده در امر و نهيـ محتسب بايد نرمخو و مهربان ب291

 جدي و انعطاف ناپذير است از درشت خويي و بدزباني اجتناب كند. 
و  جديت اگرچه اين سخن در اول وهله متناقض به نظر ميرسد, زيرا چگونه رأفت و نرمي با

 صالبت همراه گردد؟ 
باني و ز بدزيرا رفق عبارت از اجتناب ااما در حقيقت امر هيچ تناقضي بين آنها نميباشد، ز

 ميفرمايند : درشت خويي ميباشد, چنانچه رسول اهلل
ُ عالايإِه واسالاما قا »  ا   رافِيقٌ نا اَّللاا الا إِ عانإ عاائِشاةا عانإ الناِبِي صالاى اَّللا  « مإِر ُكلِيِه َيُِبُّ الريِفإقا ِف األإ

 سنن ابن ماجه ، كتاب األدب( )                                                                                  
ست و رفق و فرمودند : اهلل مهربان ا از عايشه رضي اهلل عنها روايت است كه رسول اهلل ” 

 “نرمي را در هركاري دوست دارد 
 ميفرمايد :  و قرآن كريم در توصيف پيامبر 

           /آل عمران(15) 

“شدنداگر درشت خوي و سنگدل ميبودي همة آنها )صحابة كرام( از كنار تو پراگنده مي”
ادامه  ود راپس محتسب بايد با شيوة خيلي ماليم و با الفاظ خيلي زيبا و دلكش امر و نهي خ

 نزديك تقديم خواهد شد. صيل اين مسأله در آيندةدهد تا قفلهاي قلوب را بگشايد. تف
ر داهنت اما جديت و صالبت ديني به معناي عدم تهاون و تساهل در بيان احكام شرعي و مد

 وبا رفق  اقضيبرابر افراد و خودداري كردن از مجازات آنها بحساب دين ميباشد و اين امر هيچ تن
 مهرباني ندارد.

سب بايد روابط خود را با مردم تقليل دهد تا ترس از قطع شدن ـ فقهاء گفته اند كه محت292
آن غالب نگردد. طمع را از انسانها قطع كند تا مفاهيمي چون تملق و مداهنت از نفسش دور گردد 
و عالوه از قبول نكردن رشوت كه قطعا حرام است, از قبول هداياي مردم خود داري كند. 

ام به اخالق حميده و آداب اجتماعي مجبور سازد. و اگر خبر همكاران و مددگاران خود را به التز
او را تنبيه و تحذير  شد كه يكي از اعوان و همكارانش از سلوك و منهج سالم بيرون شده است,

نمايد و اگر نافع واقع نشد, فورا به عزلش اقدام نمايد, تا سوء ظنها از محتسب نفي گرديده و 
ا مردم غالبا گناه و نواقص اعوان محتسب را به شخص شكوك و شبهات برطرف گردد, زير

محتسب محسوب ميسازند و كمتر كسي بين كار هاي محتسب و اعمال همكاران او فرق مينمايند. 

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

 

      

228 

 و يگانه راه بيرون رفت ازين مشكل دور كردن همكاران بدكنش ميباشد.
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 : مطلب سوم
 
 
 

 محتسب علیه
 
 

 : معرفي محتسب علیه
و  ند كه به موجب آن مورد محاسبهليه كساني اند كه مرتكب كار هايي ميشومحتسب ع -293

 احتساب قرار ميگيرند و به تعبير ديگر عمل احتساب باالي شان انجام مييابد.
وده اه نبشرط اوچنين است كه به صفتي باشد كه فعل ممنوعه در حق او منكر باشد اگرچه گن

 گر مجنونال اابرين شرط نيست كه بالغ و عاقل باشد. مثو يا مورد محاسبة اخروي قرار نگيرد. بن
  .ي نداردپا در شان محاسبة اخروي رشراب نوشيد و يا زنا كرد بايد ازآن نهي شوند اگر چه اينكار 

يد, بنما همچنان طفلي كه به سن تميز رسيده است, اگر شراب بخورد و يا قصد نوشيدن آنرا
 اده و مانعش ميشود.محتسب عمل او را مورد انكار قرار د

 رد.اگرچه عمل چنين كودكي معصيت بحساب نميآيد و ديانتاً مورد محاسبه قرار نميگي
 

 انواع محتسب علیه: 
به محاس ـ گفتيم: محتسب عليه تمام كساني اند كه بخاطر ارتكاب اعمال نادرستي مورد924

مام ارين امر و د ه بوده ميتواندقرار ميگيرند. بنابرين تمام افراد جامعه بدون استثناء محتسب علي
 مسلمانان با يك فرد عادي كامال مساوي ميباشد.

رار قپس حسبه بر اصناف آتية جاري ميگردد كه مردم گمان ميكنند اينها مورد احتساب 
ا تساب آنهه احنميگيرند و با اين گمان خاطئ در احتساب آنها تهاون ميكنند. و يا گمان ميكنند ك

 ند !ارت ميگيرد و يا گمان ميكنندكه آنها واجب األحترام و غير مسئول به شكل معيني صو
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 اقارب:  اول:

ـ احتساب بر اقارب و ديگران به صورت مساوي جاري ميگردد, زيرا احتساب در 295
مساوي  ا همحقيقت همان امر به معروف و نهي از منكر است و تمام افراد در برابر اين فريضه ب

 كم شرعي,حيان بام رحمهم اهلل فرموده اند كه؛ احتساب پسر بر پدر و مادر, با اند. اما فقهاي كر
تن و بايد صورت گيرد و به وسايل ديگري چون سخت گف موعظة نيكو و تخويف از عذاب اهلل

داي ادر  زدن نبايد دست بزند. تا از يكطرف حق پدري و مادري رعايت گرديده و از جانب ديگر
 صورت نگرفته باشد. فريضة احتساب كوتاهي

 
 دوم : غير مسلمانان: 

مورد  ـ غير مسلمانان كه در دار اسالم زندگي ميكنند, چه ذمي باشد و يا مستأمن,296
ان شيني احتساب قرار ميگيرند. درست است كه ما مأمور هستيم كه آنها را در اجراي مراسم د

م را ظام اسالند كه به آنها اجازه داده شوآزاد بگذاريم, اما اين آزاد گذاشتن به اين معنا نيست كه 
دي آنها آزا شكستانده و آشكارا مرتكب اعمالي شوند كه با نظام اسالمي در تناقض ميباشد. بلكه
نه و يا ر خابه اين معناست كه آنها با معتقدات خود آزاد بوده و در اجراي مراسم عبادي خود د

 مانند اينكه اشد,شوند كه با نظام اسالمي در تضاد ب معابد خود آزاد اند. اما اگر مرتكب كار هايي
 ني ها درخنرادر بازار با نوشيدن خمر بحالت نشه ظاهر شوند و يا با براه اندازي اجتماعات و س
آنها از  هند.دبين مردم, آشكارا بر ضد اسالم تبليغات نموده پيامبر اسالم را مورد تكذيب قرار 

 ند.يگيرماسب با اعمالي كه مرتكب ميشود مورد احتساب قرار چنين كار هايي منع گرديده و من
 

 سوم: امراء: 

رند, يت داـ نظام احتساب باالي پادشاه, معاونين و ساير افرادي كه نوعي امارت و وال297
 جاري ميگردد.

ته با ا داشرولي محتسب بايد منزلت و موقف پادشاه را دانسته و دانش الزم براي احتساب او 
يرد نه ورت گصفقهاء مقرر داشته اند كه احتساب پادشاه بايد با بيان حكم شرعي وموعظه شد. لذا 

د. و اء ميباشامر وبا استعمال قوه و قهر. در تاريخ اسالمي ذخيرة بزرگي از اخبار احتساب با خلفاء 
د مور سد ،ا برنشان ميدهد كه چگونه به احتساب آنها پرداخته و بدون اينكه اذيت و آزاري به آنه

 قبول و تقدير قرار گرفته اند. 
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 چهارم قضات: 

 ند برـ قضات هم مافوق محاسبه نبوده و مورد احتساب قرار ميگيرند. فقهاء ميگوي 298
جد ر مسمحتسب الزم است كه به مجالس قضاء و حكام رفت و آمد نموده و آنها را از نشستن د

و  رفتهگاضي اي را ديد كه بر شخصي غضب جامع براي اصدار حكم بين مردم منع نمايد و اگر ق
نع ن عملش مازي او را دشنام ميدهد و با سخنان تند و زنندة او را مخاطب قرار ميدهد, بايد او را

ال حدر  نمايد و او را موعظه نموده و خوف الهي را بيادش بياورد. زيرا قاضي حق ندارد كه
 و تند خوي وتند زبان باشد. غضب فيصلة صادر نمايد و سخنان دور از اخالق گفته

 
 پنجم : اقشار مختلف پيشه وران:

 رد. زيراميگي ـ جريان احتساب تمام پيشه وران, كسبه كاران و انواع صنعتكاران را در بر 299
 اسالم نسبت به هركدام آنها و پيشة كه دارند احكام خاص خود را دارد.

ر , لذا اگيباشدد, از جملة فرضهاي كفايي متوليدات صنعتي و كارهايي كه مردم به آن نياز دارن
جام آن ه انمالكين آنها به صورت جمعي از اجراي آن خود داري ميكنند, محتسب آنها را مجبور ب

 نجامامي گرداند. همچنان حكم اسالم اينست كه آنها بايد كار هاي خود را به صورت صحيح 
 د.داده از هر نوع فريبكاري و ضرر رساني خود داري نماي

هاي ه كارلذا مسئوليت محتسب اينست كه تمام آنها را مورد مراقبت قرار دهد و در صورتيك
عت شري شان مطابق حكم شريعت بود آنها را مورد تأييد قراردهد, واگر مواردي را خالف حكم
ي هر برا پيدا كرد, به منع آن اقدام نمايد. به همين منظور فقهاي اسالم ضوابط و حدودي را

ود اي خر و پيشه ور مقرر نموده اند كه بر آنها واجب است تا آنرا در جريان كار هصنعتكا
ه مراعات نمايند و محتسب بايد از مراعات آن ضوابط و حدود از جانب اهل صنعت و پيش

 مطمئن گردد.
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 : مطلب چهارم
 

 
 

 موضوع حسبه
 

 منكر موضوع حسبه است: 
ردد و گز امر به معروف زماني كه آشكارا ترك در تعريف حسبه گفتيم كه؛ عبارت ا – 300

ه حسب نهي از منكر زماني كه ارتكاب آن آشكارا صورت گيرد. اين تعريف در ذات خود موضوع
از  بارتو احتساب را نشاندهي ميكند . زيرا موضوع احتساب, معروف و منكر بوده و احتساب ع

 امر به معروف و نهي از منكر ميباشد .
رت آن نهي كرده است و يا هم به صو ر ارتكاب فعلي ميباشد كه شريعت ازبعد از آن, منك

ع و نوترك كردن كاري ميباشد كه شريعت به آن امر نموده است. پس ازين ديدگاه منكر به د
 تقسيم ميگردد:

 اول: ايجابي : كه به شكل ارتكاب عملي است كه شريعت از آن نهي نموده است.
 .ف ناميده ايمشريعت مطلوب ميباشد كه آنرا معروي است كه درو آن ترك عملسلبي:  دوم:

تا  يعني نهي از ارتكاب فعل ممنوعة شرعي, احتساب در هر دو مورد با نهي صورت ميگيرد,
ا تعل مشروع از آن دستبردار شود. و نهي از ترك ف اصالً ايجاد نگردد و اگر احيانا ايجاد گرديد,

 انجام يابد.
درين  آن ميباشد. و احتساب مييابيم كه موضوع حسبه فقط منكر با دو وجهةبنابرين شرح, در 

 مورد با نهي از هردو صورت منكر ميباشد.
 

 مقصد از منكر چیست ؟
ما از  مقصد ـ گفتم كه موضوع حسبه, منكر با هر دو صورت آن ميباشد اما بايد بدانيم كه301

 منكر چيست؟ 
ردد. و معصيت عبارت از مخالفت شرع كه با ارتكاب غالبا اين كلمه بر معصيت اطالق ميگ
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كار هاي ممنوعة شرعي و يا ترك مأمورات شرعي صورت ميگيرد و شامل گناهان صغيره و كبيره 
و يا حقوق العباد تعلق ميگيرد, همچنان برابر است كه نص شرعي خاصي بر  بوده به حقوق اهلل

ل عامة شرعي استنباط شده باشد. اين معصيت از آن وارد شده باشد و يا حكم آن از قواعد و اصو
 اعمال قلب باشد و يا از اعمال جوارح.

 بر تمام ن اسماما كلمة منكر در بحث حسبه به معناي وسيعتر از آنچه گفتيم اطالق ميگردد. اي
 شد.ه باافعالي اطالق ميگردد كه در آن مفسدة وجود داشته باشد و يا شريعت از آن نهي كرد

اگر  حق فاعل آن به خاطر خوردسالي و يا عدم تعقل معصيت شمرده نشود. لذا اگرچه در
ال به عملش منكر بحساب آمده و مستحق انكار ميباشد. اگرچه اين اعممجنون مرتكب زنا گرديد,

 علت فقدان شروط تكليف كه بلوغ و عقل است, معصيت شمرده نميشود.
 

 : چه كسي میتواند كه عملي را منكر بخواند
ست. شريعت اسالمي ا ـ يگانه جهتي كه حق دارد فعلي و يا ترك عملي را منكر بخواند,302

 ست .ازيرا دادن وصف منكر در حقيقت اصدار حكم شرعي بوده و حاكم مطلق فقط اهلل متعال 
ند اينست حق ديگري ندارند. پس كاري كه ميكن اما فقهاء بجز از شناخت و معرفي حكم اهلل

ند. اي از جانب خود ايجاد كنا در مواردي ظاهر ميسازند نه اينكه حكم شرعيكه حكم شرعي ر
در  حجت لذا اگر خطاي شان در ابراز حكم شرعي آشكار گرديد از ايشان پيروي نميكنيم, زيرا

هاء ة فقآنچه كه بيان كرده اند, شريعت است و حكم شرعي براي ما ظاهر گرديد. همچنان وظيف
 عي است نه اينكه از جانب خود حكم جديدي صادر كنند.ابراز و اظهار حكم شر

ا رو آنچه  دانندـ شايد بعضيها اعتراض نمايند كه فقهاء گفته اند؛ آنچه را مسلمانان نيك ب303
رت ي صوقبيح ميخوانند, نيز در موضوع حسبه داخل ميباشد و در اول آن امر و از دوم آن نه

 با سخناني كه قبال گفتيم توافق دهيم؟ميگيرد. پس چگونه ميتوان اين قاعده را 
 در جواب بايد گفت كه شريعت اسالمي واضح نموده است كه اجماع دليل معتبر شرعي

مر ا به آن ارآنچه را مسلمانان نيك ديدند, و ما به آن عمل نموده و ديگران  ميباشد. بنابرين اگر
جماع ا, و اجماع عمل نموده ايم نموديم, و از چيزي كه بد پنداشتند, نهي كرديم در حقيقت به

 يكي از ادلة شرعي بوده و شريعت اسالمي آنرا نشاندهي نموده است. 
 همچنان عمل كردن به عرف صحيح در حقيقت پيروي از هدايات شرعي است. چه, شريعت

 اسالمي ما را به مراعات عرف صحيح امر نموده است.
 

 :قابل احتساب  شروط منكر
كر به هر دو صورت آن, موضوع حسبه ميباشد, پس موجوديت شروط ـ از آنجاييكه من304
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 معيني ضروري ميباشد, تا اجراي احتساب در آن ممكن گردد. حاال اين شروط كدامها اند؟ 
يز مورد نم آن فقهاي اسالم گفته اند كه؛ بايد منكر ظاهري بوده و عمالً در جريان باشد و حك

 اتفاق تمام فقهاء باشد.
 مختصري از هركدام را تقديم ميداريم: و اينك شرح 

 
 : اول: بايد ظاهري باشد

ايد سس نمـ مراد از ظاهر بودن منكر, آشكار شدن آن نزد محتسب بوده و بدون اينكه تج305
 از آن آگاه گردد.

. گيرد اين انكشاف ميتواند كه از طريق شنيدن, ديدن, بوييدن, لمس كردن و چشيدن صورت
بوده و در صورتي كه فارغ از  هاي سالم كسب علم نسبت به اشياء زيرا همين حواس, راه

يكه حال تجسس باشد, آن امر در حكم ظاهر ميباشد. بنابرين اگر كسي در داخل خانة خود و در
ا يد و دروازه ها را بسته است, مرتكب عملي ميشود, محتسب حق ندارد كه به ديوار باال شو

د يشونمصروف چه كاري است. ولي اگر منكري كه مرتكب م دروازه را بشكند تا ببيند كه شخص
زيرا با  با شنيدن داد و فرياد و طلب كمك ظاهر گرديد, محتسب ميتواند كه داخل خانه گردد,

 شنيدن فرياد و استغاثه, منكر ظاهر گرديده است.
ر آنجا الب ددر معنا و مفهوم ظهور منكر, اماكن و مخفيگاه هايي شامل ميباشد كه به گمان غ

جا ر آنمنكرات صورت ميگيرد. بنابرين محتسب بايد ازين اماكن ديدن نموده و حسبه اش را د
ب كناره حتساابرقرار سازد. و برايش جايز نيست كه به دليل عدم ظاهر شدن منكر, از قيام بواجب 

 گيري كند .
 : در حال جريان باشد ـ  دوم
 و به ي باشد. زيرا منكري كه صورت گرفتـ بدين معناست كه منكر فعال موجود و جار306

و را به امير مسلمين بايد ا انتها رسيد در آن احتساب صورت نميگيرد بلكه در صورت ثبوت جرم,
ه او را ند كقضاء معرفي نموده و بعد از حكم قضائي مورد مجازات قرار دهد. البته محتسب ميتوا

 موعظه نموده و از تكرار جرم ممانعت نمايد.
ت مقدما آيا موجوديت منكر فعال و بصورت جريان فعل ضروري ميباشد و يا اينكه ظهورولي 

 آن كفايت ميكند, اگرچه منكر هنوز آغاز نيافته باشد؟
زماني كه مقدمات منكر ظاهر شد و عالمات و قرائن وقوع آن آشكارا گرديد, در  در واقع,

ظ و ارشاد از وقوع آن جلوگيري موضوع حسبه داخل ميگردد, درينصورت محتسب بايد با وع
كند و نبايد از تهديد و تشدد كار بگيرد. زيرا ممكن است كه تهديد و تشدد از سوي محتسب, 
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شخص مورد احتساب را تحريك نموده و از روي عناد و ضديت مرتكب معصيت گردد. ولي 
ده وتالفي اگر وعظ و ارشاد مفيد واقع نشد و محتسب احساس كرد كه منكر در شرف وقوع بو

آن بعد از وقوع ناممكن است, براي محتسب جايز و حتي واجب است كه در حد توان و 
 استطاعتي كه دارد از وقوع آن با وسايل ممكن جلو گيري نمايد.

 گفتيم كه وجود مقدمات منكر براي جاري شدن احتساب كافي ميباشد. اما قصد وعزم
 ت گيرد؟ ارتكاب منكر نيز كفايت ميكند تا احتساب صور

 رتهايواقعيت اينست كه قصد و عزم منكر تا زمانيكه به شكل حديث النفس بوده و به صو
ز جاي مادي كه مقدمات منكر شمرده ميشود در خارج ظاهر نگرديده باشد, عمل احتساب در آن
را  ه اونميباشد. ولي اگر شخص مذكور سوءنيت و قصد خود را آشكار نمايد, محتسب ميتواند ك

 ظ و نصيحت و ترسانيدن از عقاب الهي مورد احتساب قراردهد.با وع
 

 : منكر بايد اختالفي نباشد سوم ـ
تفاق آن ا ـ شرط سوم اينست كه منكر از جمله اموري باشد كه تمام فقهاء در منكر بودن307

قهاء ضي فدارند. تا شخص مورد احتساب چنين حجت نياورد كه آنچه را انجام ميدهد, در نظر بع
 شد.اگرچه در نظر محتسب ناجايز ميبا يز است,جا

لق و رت مطولي اگر منكر از امور مورد اختالف بين فقهاء باشد آيا اين اختالف نظر به صو
 بدون قيد و شرطي مانع احتساب شده ميتواند؟

االت حواقعيت اينست كه اختالفات فقهاء در بعضي موارد معتبر و درست است و در بعضي 
 نميباشد.قابل اعتبار 

لي واند. الف ـ از نظر بعضي قفهاء اختالف معتبر و مبني بر دليل مانع احتساب شده ميتو
تالف د اخبعضيها برين نظر اند كه در صورتيكه محتسب مجتهد باشد ميتواندكه مرتكب منكر مور

 را نيز تحت احتساب قرار دهد.
قبول ليل ماست كه متبني بر د ب ـ اختالف غير معتبر عبارت از اقوال شاذ و نظريات باطلي

ريح وص صنميباشد. اينگونه اختالف از اعتباري برخوردار نميباشد. مانند نظرياتي كه با نص
ين در دلوم قرآنكريم و سنت متواتر و مشهور مخالف است و يا با اجماع امت و مسايل ثابت و مع

 گردد. نمي اب و انكار محتسبتصادم ميباشد. اينگونه اختالفات هيچ ارزشي نداشته و مانع احتس
 

 :  وسعت موضوع حسبه
ـ شرط اساسي و جوهري در موضوع قابل احتساب اينست كه در شريعت اسالم بحيث 308

منكر شناخته شده باشد. و چون شامل بودن يكي از صفات اساسي شريعت اسالمي بوده و بدون 
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حسبه وسعت خيلي زيادي ميابد استثناء در هر موردي حكم خاص خود را دارد, بنابرين موضوع 
به گونة كه تمام تصرفات, افعال و اقوال انسان را شامل ميگردد و ازين دايره فقط همان مواردي 
خارج ميباشد كه شروط احتساب در آن موجود نبوده و تحت واليت محتسب داخل نگردد. فقهاء 

محتسب كسي است كه ”ميگويد: اين وسعت و شمول را بيان نموده اند . چنانچه فقيه)ابن اإلخوه( 
مصالح  واز طرف امام و يا نائب او مقرر ميگردد تا احوال رعيت را تحت نظر داشته امور زندگي 

 و شانرا, خريد و فروش شانرا, خوردني ها, نوشيدني ها, ملبوسات و راههاي شانرا بررسي نمايد
 آنها را به معروف امر نموده و از منكر منع كند.

 ر مورد محتسب ميگويد:ابن خلدون د
زد. يپردااو در جستجوي منكرات بوده و مطابق فعل منكر به تعذير و تأديب مرتكبين آن م”

نع عامه, م عابرممردم را به مراعات مصالح عامه در شهر امر ميكند. مانند منع كردن از تنگ ساختن 
ه در هاييككردن ساختمانكردن حمال ها و كشتي رانها از بار كردن بيش از اندازه, حكم ويران 

 (رهوغي……شرف سقوط قرار دارد, دور كردن چيز هاييكه ضرر احتمالي در آن وجوددارد 
 

 مثالهايي از وسعت موضوع احتساب:
 : اول ـ در امور اعتقادي

حيح يدة صـ كسانيكه عقيدة باطلي را ظاهر نمايد, و يا مسائلي را مطرح كند كه با عق309
 ووده مردم را بسوي آن دعوت نمايد و يا نصوص ديني را تحريف نم اسالمي در تناقض است و

ة يد بوسيلن باآبدعتي را ايجاد كند كه هيچ اصل و اساسي در دين ندارد, تمام اين موارد و امثال 
ه و با عقيدة و دين او باطل بود محتسب پيگيري و منع گردد. زيرا نسبت دادن سخن ناحق به اهلل

او  ريعتشاس آن انقياد و تسليمي مطلقي در برابر پردرودگار عالميان و اسالمي كه اصل و اس
كريم در تناقض قرار دارد. همچنان روايت احاديث باطل و موضوعي, تفسير باطل قرآن ميباشد,

ن ه در زباند و درين امر داخل ميباشد. مانند تفسير باطنيه كه نصوص قرآن كريم احتمال آنرا ندار
 ست.و نه هم در شرع قابل اعتبار است و نه از سلف صالح روايت شده اعربي درست ميايد 

  : دوم ـ در عبادات
مة نماز ي اقاـ مانند ترك نماز جمعه از سوي اهل قريه ها و شهر هاييكه شرايط الزم برا 309

 ريجاد تغياشد. جمعه را دارا ميباشند. ترك آذان و افزودن كلماتي در آن كه در روايت ثابت نميبا
در  در شكل عبادات, چون جهر خواندن عبادات سري و خفيه خواندن نماز هاي جهري, زيادت

 كات.اي زنماز, عدم مراعات اطمينان و سكون در نماز, خوردن روزة ماه رمضان, امتناع از اد
 : سوم ـ در معامالت
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سود خوردن مال مردم به شيوه هاي باطل,  قد هاي حرام در شريعت,عمانند بستن  -310
 گرفتن, رشوت ستاني, فريب كاري ، غش در صنعت كاري و خريد و فروش و غيره ميباشد.

 چنانچه در حديث شريف ميخوانيم :
ُ عالايإهِ »   صاابُِعهُ ب الاًَل ف اقاالا  أا يهاا ف اناالاتإ لاما مارا عالاى ُصب إراِة طاعااٍم فاأادإخالا ياداهُ فِ واسا  عانإ أاِب ُهراي إراةا أانا راُسولا اَّللِا صالاى اَّللا

يإ ي ارااُه النااُس مانإ غاشا ف الايإسا كا عالإتاُه ف اوإقا الطاعااِم  جا الا أافاَلا قا َّللِا لا اماا هاذاا َّيا صااِحبا الطاعااِم قاالا أاصااب اتإُه السامااُء َّيا راُسو 
 )صحيح مسلم ، كتاب اْلميان(« ِمّنِي 

چون دست  بر انباري از طعام )گندم( گذشتند. كه رسول اهلل روايت است  از ابوهريره ” 
ست ن چيخود را داخل آن نمود ، رطوبتي را در آن احساس كرد و از صاحب غله پرسيد كه : اي

س چرا قسمت پفرمودند :  ؟ او گفت : يا رسول اهلل نيمه شب بر آن باران باريده است . پيامبر 
لة ند از جمنت كتي تا مردم آنرا ببينند ، كسيكه فريبكاري و خيامرطوب شدة آنرا باالي غله نگذاش

 “ما نيست
ن وشاندواقعيت اينست كه غش و فريبكاري در هر امر ممكن است, مثال در خريد و فروش, پ

و عيوب جنس از مشتري ، اعالنات و تبليغات نادرست در مورد توليدات صنعتي و غيره .
 ا مراقبت نموده و جلو آنها را بگيرد . محتسب مكلف است كه شديداً از آنه

 : ها و معابر عامه چهارم ـ در رابطه با راه
اشتن ، گذ ـ مانند ساختن دكانها و گذاشتن ستونهاي خانه ، نشاندن درختان در راه ها 311

ون چوب و ساير اجناس براي فروش, ذبح كردن حيوان در راه عامه و ملوث ساختن آن با خ
شي ب پاآكثافات در راههاي عامه و كوچه ها ، انداختن پوست ميوه جات و  حيوانات, انداختن

زار آت و كردن آن به گونة كه سبب لغزيدن عابرين گردد و امثال اينگونه اعمالي كه سبب اذي
ه كميباشد  ضرر مردم ميگردد. محتسب بايد از تمام اين كار ها ممانعت كند. زيرا تمام اينها موجب

 ممنوع بوده و بايد برطرف گردد. در شريعت اسالمي
 : در رابطه با حرفه ها و صنعت كاريها ـ پنچم

را تمام حرفه ها و صنعت ها را ذكر نموده و كيفيت اجراي احتساب آن فقهاي اسالم -312
 بيان كرده اند كه اصول و اساسات جامع تمام آنها ازين قرار است:

ثال مباشد كه ضرر آن بديگران نرسد.  الف ـ از حيث مكان, واجب است كه درجايي واقع
ت بكار الحيصدوكان خبازي در بين بازار بزازي نبايد قرار داشته باشد. مكان در ذات خود بايد 

 وسعت و هوا, مناسب آن صنعت باشد.  اندازي آن صنعت را داشته باشد و ازنگاه نظافت,
هاي اسالم مقياسها و معيار هاي ـ ادوات و ماشين آالت بايد قابل استعمال باشد. و حتي فق ب

دقيق را براي شناخت صالحيت اين ماشين آالت وضع كرده اند, گويي اينكه خودشان صاحب 
اين حرفه و صنعت ها بوده اند. چنانچه امام شيرزي در مورد ديگ جلبي پزي با اين تفصيل سخن 
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 ميگويد:
آماده  آن در مورد كيفيت بعد از“ كرايي جلبي پزي بايد از مس سرخ اعلي ساخته شود ” 

د نكه سرآدر بين آن كمي سبوس آرد سوختانده شود بعد از ” سازي آن براي استعمال ميگويد : 
ار مقد شد با برگ سلق )يك نوع بته( خوب ماليده شود بعد از آن دوباره روي آتش گذاشته و

بعد از  د وء داده شوكمي عسل در آن انداخته و آنرا بسوزاند بعد از آن با ميدة خشت پخته جال
 “  يسازدمدور  چرك و زنگ آنرا بخوبيشستن مورد استعمال قرار گيرد . زيرا بكار بردن اين طريقه 

سالم اقهاي فاين سخنان را بخاطري مفصال ذكر كرده ام كه براي مردم اندازة اهتمام و توجه 
 معلوم شود. رحمهم اهلل به مصالح و منافع مردم و دفع ضرر از مسايل معيشت شان

صحت  مت وج ـ اگر وسايل حرفه، مقياس هايي براي وزن, پيمانه و متر ميباشد, بايد از سال
 اين مقياس ها تأكيد صورت گيرد. 

خلط  ا خاكبد ـ مصنوعات و مبيعات بايد از هرگونه غش و فريبكاري مبراء باشد. مثال گندم 
آن  ر نوعهجنس انواع مختلفي دارد بايد نشود, و آرد با اشياي خراب مخلوط نباشد. و اگر يك 

بايد  م بزعالمة خاصي داشته باشد. مثال گوشت بز بايد به نقطه هاي زعفراني نشاني گردد و د
  …همراه گوشت آن آويزان باشد

نچه قبال ـ كساني كه صنعت كار و اهل حرفه هستند, محتسب بايد اهليت آنها را بداند و چنا ه
مورد  ( راالم تصريح كرده اند كه محتسب بايد سرمه گران )داكتران چشمذكر نموديم, فقهاي اس

ه و از داد امتحان قرار دهند ، همچنان جراحان ، حجامت كنندگان و غيره را مورد امتحان قرار
ر از عتبااهليت ، امانت و عفت شان مطمئن گردد )به تعبير امروزي داكتران بايد سند قابل ا

 ر دست داشته باشند(مؤسسات تعليمي معتبر د
 : ششم ـ مسايل مربوط به فضايل اخالقي

داب آمسايل اخالقي, فضايل و  ـ مورد ديگري كه محتسب بايد به آن توجه داشته باشد, 313
يدن ديگانه ، ان بميباشد. او بايد از ارتكاب اعمال منافي با اخالق آداب اسالمي مانند خلوت با زن

, مع ايشانل تجبام و كلكين ها, نشستن در راه هاي عبور زنان و مح به خانه هاي همسايه از باالي
 منع كند. …آزار و اذيت ايشان, كشف عورت در راه عامه و غيره 

 بايد از د محتسباهل بازاري كه اكثر معاملة شان با زنان ميباش” قاضي ابويعلي حنبلي ميگويد: 
ا رنان زي مطمئن شد, اجازة تعامل با اخالق, سيرت و امانت شان تحقيق كند. اگر ازين نواح

ا برا  برايشان بدهد, واگر شكوك و شبهاتي را در سلوك و روش آنها احساس كرد, بايد آنها
 “معامله بازنان منع و در صورت تعرض به زنان مورد توبيخ قراردهد.
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 : مطلب پنجم
 
 
 
 ابـاحتس

 
 : معناي احتساب

فعل  سب بهبه از سوي محتسب ميباشد. مانند اينكه محتـ مراد از احتساب, انجام دادن حس314
د, پاره را بشكن نكريممعين و به كيفيت معيني امر كند و يا منكري را عمال از بين ببرد, مثل اينكه آلة 

 دارد  باز كه انجام ميدهد او را و تلف كند و يا مرتكب منكري را با دست مانع شده و از عملي
 

 : میگیرداحتساب با چه چیز صورت 
مال استع ـ احتساب كامل اينست كه منكر به صورت كلي و عمالً نابود گردد, اگرچه با 315

قوت از سوي محتسب و اعوان او صورت گيرد و يا صاحب منكر خودش امر محتسب را 
 پذيرفته و سايل ارتكاب منكر را از بين ببرد.

عني يبا سخن صورت ميگيرد. اگر محتسب از تغير با دست عاجز بود, در آنصورت احتساب 
 به دفع منكر بپردازد.  محتسب ميكوشد كه از طريق وعظ و ارشاد و تخويف از اهلل

ه زيده و بار وراين طريقه هم در ازالة منكر مؤثر ميباشد. اگر احيانا صاحب منكر بر عملش اصر
ه ت بورت نوبسخنان محتسب توجه نداشت و محتسب از تغير منكر با زبان عاجز ماند, در آنص

 د كهانكار قلبي ميرسد. يعني در قلب خود نسبت به آن احساس كراهيت داشته و آرزو ميكن
 ايد:يفرمروزي بتواند بتغير آن عمال اقدام نمايد. و دليل آنچه گفتيم حديث شريف است كه م

 « بِِه واذاِلكا أاضإعاُف اْلإِميااِن ِإنإ َلاإ ياسإتاِطعإ فابِقالإ بِِلساانِِه فا فا ِطعإ سإتا يا مانإ راأاى ِمنإُكمإ ُمنإكارًا ف الإيُ غاريِيإهُ بِياِدِه فاِإنإ َلاإ » 
 (تاب اْلميان ، عن اِب سعيد اْلدري ك)صحيح مسلم ،                                                              

بان به با ز گر نتوانستهركسي از شما كه منكر را ديد بايد آنرا با دست خود تغير دهد و ا” 
رجة درين تغير آن اقدام نمايد و اگر نتوانست با قلب خود در پي تغير آن شود و اين ضعيف ت

 “ايمان است 
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 : مراتب احتساب
 ـ بنابر آنچه گفتم، احتساب داراي سه مرتبه ميباشد:316

ل ا استعمابرچه اگ مرتبة اول: تغير منكر با دست است يعني عمال بايد منكر از بين برداشته شود
 قوت و سالح و كمك خواستن از معاونين و مددگاران صورت گيرد.

 هي ازچنانچه براي دفع تجاوزگر و نجات شخص بيگناه از مرگ, نجات عرض و آبروي بيگنا
مانع  حبس و پايمال شدن ميتوان از قدرت استفاده نمود. در دايرة تغير با دست, زدن گنهكار,

 ميباشد. شدنش از منكر شامل
 : تغير با قول است كه انواع ذيل را شامل ميباشد: دوم مرتبة

ان يش بيالف ـ آگاه كردن؛ يعني شخصي كه مرتكب منكر ميشود بايد حكم شرعي آنرا را برا
 كند زيرا ممكن است كه شخص مذكور به سبب جهالت مرتكب عمل منكر گردد. 

و  ه شايد شخص عاصي با شنيدن نصيحتك ب ـ وعظ، نصيحت و ارشاد و ترسانيدن از هلل
 ارشاد از معصيت دستبردار گرديده و مقصد حاصل گردد.

ا ل! امج ـ گفتن سخنان زشت و تنبيه كننده؛ چنانچه بگويد؛ اي فاسق! اي احمق! اي جاه
 .كلماتي كه شرعا ممنوع است نبايد استعمال كند, همچنان لعنت كردن پدرش جايز نيست

ر دند كه مجازات از سوي محتسب؛ اما الزم است كه به مجازاتي تهديد كدـ  تهديد كردن به 
 تي تهديدجازاقدرت محتسب بوده و عمال توان آنرا داشته و در شريعت ممنوع نباشد. زيرا اگر به م

امر  رعي,شميكند كه در قدرتش نيست, اين تهديد تأثيري نميگذارد. تهديد كردن به جزاهاي غير 
 حتسب نبايد در جريان احتساب مرتكب عمل خالف شريعت گردد.خالف شرع بوده و م

 سب ازمرتبة سوم : احتساب با قلب در مرتبة سوم قرار دارد و اين در صورتيست كه محت
د شد و بايي باانجام دو مرتبة قبلي عاجز بماند. اين مرحلة است كه هيچ مسلمان نبايد از آن خال

جه شان ا متوو ميشنود قلبا بدبين باشد زيرا هيچ ضرري رهمه مسلمانان با منكراتي كه مي بيند 
 نمي سازد و به دنبال اين مرحله, احتساب قولي و عملي قرار ميگيرد. 

 
 : فقه احتساب

 عملي ـ هدف از احتساب از بين بردن منكرات از روي زمين و ايجاد معروف به صورت 317
رد. ت آوو كوتاه ترين طريق ممكن بدس ميباشد. پس واجب است كه اين مقصود را از آسان ترين

ما ه حتكبه شرطي كه طريق انتخاب شده, شرعا مجاز بوده و نتيجة درست بدهد. و دانسته شود 
ه ست كابايد منكرات زايل گرديده و در جاي آن معروف جاگزين گردد. در روشنايي اين نكات 

 محتسب اقدام به احتساب ميكند يا از آن دستبردار ميشود.
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 در فهم فقه احتساب بما كمك ميكندعد ذيل قوا
  : قاعدة اول

يشه و هم ـ انكار قلبي بايد هميشه و بصورت كامل در برابر تمام منكرات وجود داشته 318
 برين عزم باشد كه در صورت امكان به تغير آن اقدام ميكند.

 ايد:ميفرم اما انكار قولي و عملي بر حسب استطاعت واجب ميباشد. چنانچه اهلل
       /(16)التغابن 

  “ اهلل بترسيدبه اندازه استطاعتى كه داريد از ” 
 و در حديثي كه قبالً نقل نموديم اين امر به صراحت تذكر يافته است.

زالة آن در ا بايد توجه داشت كه اگر محتسب منكرات را قلباً بد ميبيند و بقدر استطاعت خود
 كوشد, اجر و ثواب كامل را بدست ميآورد.مي

 
 : قاعدة دوم

ا ـ احتساب زماني مطلوب است كه در وراي آن مصلحتي حاصل گردد و يا مضرتي ر 319
ر دفع نمايد. اما اگر احتساب سبب فوت شدن مصلحت و معروف بزرگتري ميگردد و يا منك

حتسب مرچه وب و غير جايز است. اگبزرگتري ايجاد مينمايد, انجام چنين احتسابي شرعا غير مطل
ورد بنده مدر  عليه واجبي را ترك و يا منكري را مرتكب شده باشد. زيرا محتسب بايد از اهلل

جراي ابا  هايش بترسد و بداند كه هدايت مردم بدست محتسب قرار ندارد. اين از تقوا نيست كه
جود نكر بزرگتر از منكر مواحتساب مصلحت و معروف بزرگي را ضايع نموده و سبب ايجاد م

الح گردد. واضح است كه شريعت اسالمي احتساب را بخاطر ريشه كن نمودن فساد و ايجاد ص
از  رگتردر جامعه واجب گردانيده است, پس اگر عمل احتساب او سبب بر انگيخته شدن فساد بز

رع شمطلوب  فساد موجود ميگردد و يا مصلحت و خير بزرگتر را فوت ميسازد, چنين احتسابي
د, به نسبت افرابه چنين احتسابي امر نكرده است. البته شكي نيست كه آنچه گفتم, نبوده و اهلل

ي شرايط و ظروف مختلف باهم مختلف ميباشد و بر محتسب الزم است كه با بصيرت و آگاه
با  جد وكامل شرايط و ظروف را درك نموده مقدار معروف و منكر را با ميزان شرع و عقل بسن

 درنظر داشت نتايج و آثار احتساب به آن اقدام نمايد و يا دستبردار گردد.
ابطه با در ر اين مالحظه در رابطه با شخص معين و واقعة معيني بايد در نظر گرفته شود. اما

 د.ع كنعموم مردم, محتسب مكلف است كه مردم را به صورت مطلق به معروف امر و از منكر من
عده است كه درك مي نماييم كه چرا علماء اصرار دارند كه خروج مسلحانه ـ بنابرين قا 320

برضد سلطان جايز نيست اگرچه فسق او ظاهر گردد. زيرا در غالب اوقات قيام به ضد او مفاسد 
بزرگتر از فسق او را به دنبال دارد. كه درينصورت احتساب جايز نميباشد. همچنان در دايرة اسالم 

رتكاب معصيت از اسالم خارج نميگردد. لذا حق اطاعت او تا زماني كه به داخل بوده و با ا
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 معصيت امر نكرده است بر مردم ثابت ميباشد.
تال بين ا و قپس احتساب او با استعمال قوت و قيام مسلحانه جايز نبوده براه اندازي فتنه ه

 مسلمين نبايد راه بيافتد.
  : قاعدة سوم

 :دارد نرمي كار بگيرد. اين قاعده بر داليل ذيل استناد ـ تا حد امكان از رفق و 321
اَّللاا رافِيٌق َيُِبُّ الريِفإقا  قاالا َّيا عاائِشاُة ِإنا   ُسولا اَّللاِ نا را أا لاما عانإ عاائِشاةا زاوإِج الناِبِي صالاى اَّللاُ عالايإِه واسا » الف ـ 

 ( صحيح مسلم ، كتاب الرب و الصله)« ا ِسوااهُ ما عالاى  ِطيلاى الإعُنإِف واماا َلا يُ عإ وايُ عإِطي عالاى الريِفإِق ماا َلا يُ عإِطي عا 
 مهربان است فرمودند : اي عايشه ! اهلل روايت است كه رسول اهلل  از عايشه زوجة پيامبر ” 

گر و رفق و نرمي را دوست دارد و آنچه را بر رفق ميدهد به شدت و سختي و كار هاي دي
 “نميدهد

ودتر از زتر و ب ـ انسان با طبيعت و فطرتي كه دارد, امر و نهي مملوء از لطف و نرمي را بيش
 وشتر زشتي و بد زباني ميپذيرد و حتي ممكن است كه عنف و سختگيري او را بسوي اصرار بي

 مي فرمايد: در مورد پيامبر عناد در برابر امر كننده وادار نمايد. اهلل
                 /آل عمران(15) 

 “  شدند سخت دل بودى از پيرامونت پراكنده مي  اگر درشت خوى و و” 

 ي آورد.ان نمباوجود اينكه پيامبر عليه السالم جز به معروف امر نميكرد و چيزي جز حق برزب
انع و قاحتساب آنرا پذيرفته به ضرورت آن ج ـ احتساب مثمر و مفيد آنست كه شخص مورد 

نع كند. منكر مبه مفهوم و مضمون آن راضي باشد تا در نفس او اثر گذاشته و او را از بازگشت به 
ب و ز غضاين مأمول اكثراً زماني بدست مي آيد كه احتساب با الفاظ نرم و با رفق و دوري ا

 و آرام باشد .شدت صورت گرفته همراه با مناقشه و گفتگوي مدلل 
ُ ى اعانإ أاِب أُمااماةا قاالا ِإنا ف اًَّت شااابًّ أاتاى الناِبا صالا »    ائإذانإ ِل اِبلزيَنا فاأاق إبالا الإقاوإُم عالايإهِ ما ف اقاالا َّيا راُسولا اَّللاِ لايإِه واسالا عا َّللا

ُ ِفدااءاكا قاالا واَلا النااُس هُ أِلُمِيكا قاالا َلا وااَّللاِ الا أاَتُِبُّ قا جالاسا فا  يبًا قاالا ف ازاجاُروهُ قاال ماهإ ماهإ ف اقاالا ادإنُهإ فاداَنا ِمنإهُ قارِ   جاعالاِّن اَّللا
ُ ِفدا  راُسولا اَّللاِ َّيا َّللِا واا َيُِبُّوناهُ أِلُماهااُِتِمإ قاالا أاف اُتِحبُّهُ َِلب إناِتكا قاالا َلا  الا أاف اُتِحبُّهُ َلا النااُس َيُِبُّوناهُ لِب انااُِتِمإ قا اءاكا قاالا وا  جاعالاِّن اَّللا

ُ خاوااُِتِمإ قاالا أاف اُتِحبُّ بُّوناُه أِلا اُس َيُِ لنا اأِلُخإِتكا قاالا َلا وااَّللِا جاعالاِّن اَّللاُ ِفدااءاكا قاالا واَلا  ُه لِعاماِتكا قاالا َلا وااَّللِا جاعالاِّن اَّللا
ُِتِمإ  ِفدااءاكا قاالا واَلا النااُس َيُِبُّوناُه ِْلااَلا  َلا وااَّللِا جاعالاِّن اَّللاُ الاِتكا قاالا ُه ِْلا ِحبُّ َلا النااُس َيُِبُّوناُه لِعامااُِتِمإ قاالا أاف اتُ ِفدااءاكا قاالا وا 

ٍء رإجاُه ف الامإ ياُكنإ ب اعإدُ ف ا واحاصِينإ  هُ  ق الإبا هِيرإ قاالا ف اواضاعا ياداُه عالايإِه واقاالا اللاُهما اغإِفرإ ذان إباُه واطا  «  ذاِلكا الإفاَّتا ي الإتاِفُت ِإَلا شايإ
 )مسند اْحد(

آمده و گفت : يا رسول اهلل برايم  روايت است كه جواني نزد رسول اهلل  از ابو امامه ”  
ند . اما رسول اجازة زنا را بده ! حاضرين مجلس او را مورد توبيخ قرار داده از گفتن آن منع كرد
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نشست ،  فرمود : او را بمن نزديك سازيد . چون آن جوان نزديك شده در برابر پيامبر  اهلل 
اهلل  ا كنند؟ گفت : نه سوگند به اهللبرايش گفت : آيا دوست داري كه ديگران با مادرت زن پيامبر 

ا دوست ندارند . باز گفت : گفت : مردم همچنان زنا با مادران شان ر مرا فدايت بسازد . پيامبر 
آيا زنا با دخترت را دوست داري ؟ گفت : نه ، اهلل مرا فدايت بسازد . فرمودند : مردم هم زنا با 
دختران شان را نميخواهند . باز پرسيد : آيا با خواهرت :چنين چيزي را دوست داري ؟ گفت نه ، 

ي را با خواهران شان دوست ندارند . باز اهلل مرا فدايت بگرداند . فرمودند : مردم نيز چنين كار
پرسيدند : آيا چنين كاري را با عمه ات دوست داري ؟ گفت : نه اهلل مرا فدايت بگرداند . فرمودند 
: مردم نيز اين كار را با عمه هاي شان دوست ندارند . باز پرسيدند : آيا اين كار را با خاله ات 

فرمودند : مردم نيز آنرا با خاله هاي  ت بگرداند . پيامبر دوست داري ؟ گفت : نه ، اهلل مرا فداي
شان دوست ندارند . بعد از آن دست خود را بااليش گذاشته و گفت : اي اهلل گناهان او را ببخش 
و قلبش را پاك گردان و شرمگاهش را حفاظت كن . راوي گويد : بعد از آن ، جوان مذكور 

 “متوجة هيچ بدكاري نشد 
يرات ر تأثباالي سلطان و رئيس مسلمانان نيز اجراء ميگردد . اما سلطان بخاط د ـ احتساب

آرام و  يكو,رواني كه از موجوديت قدرت احساس ميكند , بيشتر از ديگران به احتساب به طريقة ن
 ينه برايد زمبا كلمات مدلل و مقنع ضرورت دارد. همچنان هيبت و وقار او بايد حفظ گردد و نباي

 ض مهيا گردد تا تحت نام احتساب به تجاوز و توهين به او بپردازند.افراد مغر
و اتساب پس بخاطر جلوگيري از چنين سوء استفاده ها و مراعات حالت رواني سلطان بايد اح

ه بده اند. ور شهمراه با ادب و رفق صورت گيرد. و فقهاي اسالم اين امر را در جاهاي متعددي ياد آ
ب قرار حتساااير عهده داران امور مسلمين نيز بايد با رفق و نرمي مورد همين قياس, نائبين و س

 گيرند.
هارون عليهما  وزماني پيامبرش موسي  شايد بهترين دليل و اثبات آنچه گفتيم اين باشد كه اهلل

يد پند , شاالسالم را بسوي فرعون فرستاد, برايشان گفت كه با فرعون سخن نرم و ماليم بگويند
 بترسد. از اهلل بپذيرد و
ر دناسب مـ آنچه گفتيم به اين معنا نيست كه شيوة رفق و نرمي يگانه اسلوب و شيوة  322

ق و اجراي احتساب است و ترك آن هيچ وقتي درست نميباشد. بلكه معناي سخن اينست كه رف
 . نرمي بايد تا حد امكان مراعات گرديده عدول از آن فقط در هنگام ضرورت صورت گيرد

د ز حاالتي كه بايد رفق مراعات گردد, اينست كه محتسب احساس نمايد كه شخص مورا
ست. ااحتساب در اثر جهل و ناداني, قبول خواهش گذرا و يا ضعف اراده مرتكب معصيت شده 

 .عال باشد متهمچنان رفق بايد همراه با وعظ و ارشاد آگاه نمودن به حكم شريعت و تخويف از اهلل
اقع نشد, در آنصورت محتسب رفق و مهرباني را كنار گذاشته و شيوة شدت اگر رفق مؤثر و
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را درپيش ميگيرد. همچنان زماني كه منكر خيلي بزرگي در حال وقوع بوده و انتظار كردن ممكن 
نباشد, محتسب بايد از شدت كافي كار بگيرد تا دفع آن ممكن شود واين عمل او منافي با رفق و 

كي از مفاهيم رفق و نرمي بر آورده شدن مصلحت محتسب عليه و دور كردن نرمي نميباشد. زيرا ي
 او از منكرو نجاتش از معصيت و عقابي است كه بر آن مرتب ميگردد.

 
 : احتساب چه وقت واجب است

 واجب ـ احتساب و انكار قلبي نسبت به منكرات بر تمام مسلمانان و در همة حاالت 323
 اشند.باشته دكنند و يا در مورد آن بشنوند بايد قلبا از آن نفرت است و چون منكري را مشاهده 

. بشرط باشد اما احتساب با دست و زبان زماني واجب ميگردد كه فرد مسلمان توان آنرا داشته
 آنكه محتسب از اضرار احتمالي آن بر نفس خود و ساير مسلمين احساس امن كند.

 اشد ورر به منزلة ناتواني و عجز حسي ميبعلت آن چنين است كه ترس از رسيدن اذيت وض
 ناتواني حسي امريست كه شرط توانايي و قدرت بر احتساب را فوت ميسازد, در آنصورت

 ووده وجوب احتساب نيز مرفوع ميگردد. اما دوري كردن و مقاطعه با اصحاب منكرات واجب ب
 بايد از اختالط و نشست و برخاست با آنها خود داري كند. 

 
 : افع بودن احتساب شرط وجوب آن بوده میتواندآيا ن
وجود مـ در صورتيكه شرايط توانايي احتساب و مأمون بودن محتسب از آزار و اذيت  324

 ند:دار باشد, آيا نافع بودن احتساب شرط وجوب آن بوده ميتواند؟ علماء درين مورد دو قول
به  ووجوب آن زايل ميگردد الف ـ قول اول اينست كه در صورت عدم انتفاع از احتساب 

يگردد. ماجب واستحباب تبديل ميگردد. اما اگر اميدي به اين بود كه مصدر منفعتي باشد, احتساب 
 دليل اين قول برداشتي است كه ازين آية كريمه نموده اند:

           /األعلي() 

 “  رز سودمند افتد، اگر اند [اندرز ده را مردم پس ]” 
رده و حمل ك عدة آنرا به ظاهر آن”در تفسير ابن كثير در شرح اين آيت كريمه آمده است كه: 

 “ چنين معنا كرده اند كه)پند ده درجاييكه پند دادن منفعتي داشته باشد(
ر ها در ب ـ احتساب در هر حال واجب است, چه كسي از آن نفع بردارد و يا نبردارد, زير

ايد به ابل بباالي مسلمان واجب است كه مسئوليت خود را اداء نمايد, اما اينكه جانب مقصورتي 
 مكلفيت خود عمل نموده و از موعظة او پند بگيرد, مسئوليت محتسب نميباشد.

اينها در جواب استدالل ارائه كنندگان قول اول ميگويند كه؛ در آيت فوق الذكر وجوب 
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 گران موقوف نمي باشد و چنين استدالل كرده اند:احتساب به حصول فائده براي دي
رت عدم در صو به امر ديگري, لزوماً به اين معنا نيست كه“ إن”الف ـ معلق گردانيدن امري با

 .موجوديت آن, امر معلق شده نيز معدوم گردد. اين صورت در آيات زيادي ذكر شده است
 چنانچه در مورد قصر نماز ميفرمايد: 

                    /(101)النساء 
 “پس بر شما گناهي نيست كه نماز خود را قصر كنيد اگر از دشمن خوف داشتيد  ” 

 ه قصردرينجا همة فقهاء اتفاق دارند كه در صورت عدم خوف نيز قصر جايز ميباشد اگرچ
 ف گرديده است. همچنان ميفرمايد: معلق به خو“ إن”نماز بوسيلة

             /البقره(8) 
 “و اگر در سفر بوديد و كاتبي نيافتيد پس چيزي را گروي دهيد ” 

 اما همه ميدانيم كه در موجوديت كاتب نيز رهن )گروي( جايز است.
 اهلل ه,يباشد از جمله اينكر بردن صيغة شرطيه درين آيت بخاطر بيان فوائد ديگري مبكا -ـب

م ه عدكبهترين حالت را ذكر نموده است كه عبارت از حصول منفعت ميباشد و از حالت ديگري 
 :فرمايدي ميست چنانچه در آيت ديگرانتفاع است, سكوت نموده و فقط به يك تنبيه اكتفاء كرده ا

     /(81)النحل 
 “ دارد هايى براى شما قرار داد كه شما را از گرما نگه مي  تن پوش و” 

 “ و شما را از سردي نيز نگهميدارد.”تقدير آيت فوق چنين است كه 
منفعتي  از آن پند بده اگر منفعتي رساند و يا كسي”بنابرين، تفسير اين آيت چنين ميشود كه؛ 

 “نكردحاصل 
 . چنانچهيباشدمفائدة ديگر آن ترغيب و تشويق ديگران به كسب فائده و انتفاع از پند و اندرز 

 “ي!موضوع را برايت واضح ساختم اگر عقل دار”شخصي بعد از بيان حق به ديگري ميگويد: 
 درينجا مراد او ترغيب و تشويق به قبول حق ميباشد.

 مينه سازنده زر بالفعل منفعتي ميرساند و يا براي آيـ از نظر ما قول راجح اينست كه اگ 325
ري غير ديگ انتفاع قرار ميگرفت و يا اظهار شعائر اسالمي در آن متصور بود و يا مصلحت مشروع

ما اگر در تمام اين صورتها احتساب واجب ميباشد. ا از انتفاع محتسب عليه در آن وجود داشت,
 نصورت مستحب ميباشد.در آ عاري از مصالح فوق الذكر بود,

 : احتساب چه وقت مستحب است
ي د, ولـ احتساب قولي زماني مستحب ميباشد كه محتسب بداند كه سخن او فائده ندار 326

ي را قيد هاي ت كهاگر اقدام به احتساب قولي نمايد, اذيتي به او نميرسد. اين نظر عدة از علماء اس
 در فقرة سابقه در مورد آن ذكر نموديم. 
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, اما مفيد مچنان اگر محتسب ميدانست كه انكار كردن او اگرچه موجب اذيتي براي وي ميشوده
بوده و نفعي را به ديگران مي رساند, درين صورت احتساب امر مستحب ميباشد. دليل اسحتباب 
اينست كه؛ با تحمل اذيت و تكليف منكر را نابود ميسازد. حتي اگر محتسب بداند كه از احتسابي 

ميكند باالي شخص مورد نظر تأثيري نداشته و او را از منكرش مانع نميشود. اما در جوانب ديگر كه 
مفيد واقع ميگردد, مانند اينكه باعث تشويق و ترغيب صالحان گرديده مفسد دين و معصيت كاران 
را تضعيف مي نمايد و براي ازالة منكر زمينه سازي ميشود, درين صورت نيز مستحب است كه 

 1تساب صورت گيرد اگرچه اذيتي به شخص او ميرسد و به ديگران سرايت نميكند.اح
 : چه وقت احتساب حرام است

ش, و ـ احتساب زماني ناجايز است كه اذيت جسمي به محتسب و يا دوستان و همكاران 327
 جاياب بيا عموم مسلمانان برسد. اگرچه زوال منكر در آن متصور باشد. زيرا درين حالت احتس

چون  زوال منكر, منجر به منكر بزرگتري ميگردد كه عبارت از رسيدن اذيت به ديگران است.
دارد كه نرا  مسلمان ميتواند كه در حق نفس خود تسامح نموده و اذيتي را متحمل شود, اما اين حق

ب او حتساگر اانان ديگران را با احتسابي كه براه مي اندازد, مجبور به قبول اذيت و آزار نمايد. همچ
 .منجر به ارتكاب منكر بزرگتري از سوي محتسب عليه و رسيدن اذيت به ديگران ميگرديد
تك هتل و قبه همين گونه اگر احتساب او اثري در ازالة منكر نداشت وجز اذيت جسمي مانند 

 يباشد.مايز حرمت او را به دنبال نداشته و مصلحت ديگران نيز در آن متصور نبود ، احتساب ناج
ت ـ اذيت خوفناك و خطرناكي كه اجراي احتساب به دنبال داشته و آنرا به حال 328

استحباب و حتي به حرمت ميرساند, آنست كه عمال نابودي سالمت جسمي, عرض و آبرو, 
 .آزادي, و مال محتسب و سايرين را كه فعال در اختيار دارند, به دنبال داشته باشد

م براي محتسب ميگرديد در آنصورت احتساب تحت حك اما اگر مانع حصول اشياي متذكره
زدن  رين,حرمت شامل نميباشد زيرا ضرر حقيقي عبارت از دست دادن چيزهاي موجود ميباشد. بناب

و  شديد, زخم زدن, پايمال شدن آبرو, تلف ساختن عضوي از بدن, تعذيب شديد, زندان سخت
 ند.يگردابيرون كرده مستحب و حتي حرام مامثال آن اذيتهاي اند كه احتساب را از حالت وجوب 

 : شرط اقدام به احتساب
ـ ميدانيم كه قاضي از جانب خود, تحقيق و بررسي در حقوق و دعاوي مردم را آغاز  329

نميكند. بلكه زماني اقدام مي نمايد كه دعوايي را برايش غرض فيصله تقديم نمايند. پس نظر 
====================================================== 

اهشمنديم تا در رانقدر خونندة گـ در صورت موجوديت دولت اسالمي و عدم موجوديت آن ، احکام احتساب فرق ميکند بناءاً از خوا1
لطه ش دچار تردد و مغايم اين بخاهمف ومطالعة نظام حسبه ، شرايط سياسي را مد نظر داشته باشند تا در فهم بعضي مطالب ظاهراً متناقض 

 قابل تأمل است .  328ـ  326نشود . مثالً مطالب فقرات 
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 فع دعوا ميباشد.كردن قاضي به دعاوي مردم مشروط به ر
 اما آيا اين شرط در انجام احتساب نيز الزم ميباشد. به اين معني كه :

ه كسيك وكه آيا محتسب زماني اقدام به نهي از منكر كند كه دعوايي به او راجع گرديده 
ا تجاوزي بر وي صورت گرفته است شكايتش را به محتسب تقديم كند و يا كسيكه منكري ر

 حتسب خبر دهد ؟مشاهده ميكند به م
 در جواب بايد گفت كه اگر چه موارد ذكر شده مربوط به حق خاص بوده و قضية عام

ورت نميباشد ، اما دخالت محتسب در آن، موقوف به شكايت صاحب حق و خبر دادن و بيان ص
را د زيتجاوز بروي ميباشد . ولي محتسب حق ندارد كه از جانب خود در آن قضيه دخالت نماي

الن ز اعمحتسب اينست كه در برابر منكرات ظاهري اقدام نمايد و چنين قضايا قبل ا مسئوليت
وي ساز  صاحب حق و اقامة دعوا از جملة منكرات ظاهري بحساب نمي آيد . بعد از اقامة دعوا

 ت كهمظلوم ، منكر از حالت خفي برآمده و به منكر ظاهري تبديل ميگردد . در آنصورت اس
ليه دعي عمدر آن دخالت كرده و به تثبيت حق وي از طريق شاهد و يا اقرار محتسب ميتواند كه 

اجع رضاء اقدام نمايد . اما اگر مسألة انكار و عدم اعتراف پيش آمد در آنصورت مسأله به ق
 گرديده و محتسب حق دخالت در آنرا ندارد . 

 
 احتساب در عصرحاضر :

به  وموده ر حاضر نيز نظام حسبه را تنظيم نامور مسلمين ميتوانند كه در عص ـ اولياي 330
 گونة در آورند كه مقاصد و اهداف تعين شدة آن را برآورده سازد . 

دارس مده و اينكار زماني ممكن است كه زمينه هاي الزم براي تربيت محتسب ها را آماده نمو
د ار ميگيرقر م حسبهخاصي براي تعليم و تربيت آنها آماده سازند . همچنان مسايلي را كه تحت نظا

مور سي اتقسيم نموده و در هر بخش تعداد خاصي را تعين نمايد . مثالً تعدادي را براي برر
 ابر عامهر معمساجد ، عدة را براي كنترول بازارها ، شماري را براي جلوگيري از وقوع منكرات د

ين تع تعدادي را و به همين ترتيب هر بخش كار را به ارگانهاي مخصوص آن بسپارد . همچنان
ت غالب اس يشاننموده و به اطراف و قريه ها بفرستد تا مردم را تعليم ديني داده و جهلي كه باال

 از بين ببرند . 
اما اگر مسئولين امور مسلمين به اين كار اقدام نكردند ، براي مسلمانان جايز و حتي در بعضي 

تعين نموده و مصارف آنها را بپردازند تا حاالت واجب است كه عدة را بخاطر اداي اين مسئوليت 
آنها فراغت حاصل نموده و به وظيفة احتساب رسيدگي نمايند و مردم را با وعظ و ارشاد و 
دعوت از ارتكاب منكرات منع نمايند . البته اگر استعمال قوت و زور سبب بروز فتنه ها و بينظمي 

زيرا اين حالت سبب آن ميشود كه مغرضين و ميگرديد ، بايد از استعمال آن خود داري نمايند . 
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گمراهان با استفاده از فرصت، تبليغات شانرا بر ضد نظام احتساب براه انداخته و اولياي امور 
 مسلمين را به دشمني با احتساب و محتسبين بكشانند . 
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 : بحث سوم 

 
 
 

 در اسالم مـام حكـنظ
 

 :زمینۀ سخن 

كه  هر انساني ضروري ميباشد و نظام به هر نحوي ـ گفتيم؛ موجوديت جامعه براي 331
 .يآيدمباشد)با انصراف نظر از حق وباطل بودن آن( براي شكل گيري جامعه امر حتمي بحساب 
راي معه بدرينجا نكتة ديگري را بر آن افزوده و ميگوييم كه موجوديت رئيس و رهبر در جا

نون و ز قاايس است كه مردم را به اطاعت حفظ بقاء و ادارة نظام الزم تر از آن است. زيرا رئ
ي بيخته با ي آماحترام نظام واداشته و از خروج عليه نظام جامعه مانع ميگردد و آنها را از زندگ

اشته ري دنظمي و هرج و مرج نگهميدارد. به همين علت هيچ جامعة نيست مگر اينكه رئيس و رهب
 و مغلوبيت از او اطاعت ميكنند.و مردم يا با رضايت و رغبت و يا ازروي مجبوري 

زيرا طبيعت سليم انسانهاي عاقل, به زعيمي منقاد ميگرددكه آنها را از مظالم حمايت كرده ”
منازعات و خصومتهاي فيمابين شانرا حل و فصل نمايد و اگر صاحبان امر وجود نداشته باشند 

 1“گيرندمردم در بينظمي و سردرگمي بسربرده و در معرض ضايع شدن قرار مي
مصلحت بني آدم جز در اجتماع تأمين شده نميتواند زيرا يكي به ديگري نياز دارند و چون ”

 2“ اجتماع را تشكيل دادند بايد رئيس داشته باشند
يرا زاشد( بزمانيكه جامعه رئيس پيدا كرد, امكان تشكيل دولت ميسر ميگردد )به هر نحوي كه 

اكمي حم و ا ميشود كه عبارت اند از سرزمين, مردم, نظاجامعه عناصر اساسي تشكيل دولت را دار
 مايند.رش نكه رهبري جامعه را بعهده گرفته و مردم را نميگذارد تا برضد قانون و احكام آن شو

====================================================== 

 3ـ األحکام السلطانيه از ماوري  ص1
 138ـ السياسة الشرعيه از ابن تيميه  ص2
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 : مقصد از نظام حكم

به  ـ مقصد ما از نظام حكم درين بحث عبارت از مجموعة قواعد و احكامي است كه 332
م و گيرد و چگونگي انتخاب, موقعيت قانوني, روابط او با مردحاكم)رئيس دولت( تعلق مي

 اغراضي را شرح ميكند كه نظام حكم در پي تحقق آن ميباشد.
 

 ؟ آيا در اسالم نظام حكم وجود دارد

 ـ بعضيها ميپرسند كه آيا در اسالم چيزي بنام نظام حكم وجود دارد؟ 332
پس بديهي  م شمول بودن آن است,درجواب بايد گفت: بلي! زيرا يكي از خصايص اسال

ت است كه در اسالم يك سلسله قواعد و احكامي وجود دارد كه مجموعة آنها نظام حكوم
 اسالمي را تشكيل ميدهد . 

حكم كردن  مير ،اما در قرآن كريم آياتي را ميخوانيم كه مسلمانان را به شورا ، لزوم طاعت از 
نبوي  ر سنتداعات ساير احكام دستور ميدهد . همچنان به آنچه اهلل متعال نازل كرده است و مر

ست رد شده ااً واكلماتي چون امير ، امام ، بيعت ، اطاعت از امير در غير معصيت و امثال آن مكرر
د قواع و به همين ترتيب در اجتهادات فقهاء كه بر نصوص قرآن و سنت استوار است احكام و

د يان خواهعداً ببحكم است . تمام اينها و مسايل ديگري كه بيشماري را ميبينيم كه مربوط به نظام 
 شد ، نشان ميدهد كه اسالم نظام خاص خود را در موضوع حكومت دارا ميباشد . 

 

 اساسات نظام حكم در اسالم :

به  .چون نظام حكم در اسالم وجود دارد ، پس بايد اركان و اساسات آنرا بشناسيم  ـ 334
 الم . طة اسارت اند از وجود خليفه ، اساس شورا ، تسيلمي در برابر سلنظر ما اين اساسات عب

 پس بايد هر كدام ازين مقومات را به صورت مفصل تشريح نماييم . 
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 : مطلب اول
 
 
 

 هـفـخلی
 

 تعريف خلیفه : 
ـ خليفه در مفهوم لغوي خود به كسي اطالق ميگردد كه جانشين كس ديگري گرديده و  335

در صورتيكه “ خليفه”در اصطالح شرعي كلمة  1او سرپرستي اموري را بعهده بگيرد . به نيابت از
به صورت مطلق ذكر گردد مراد از آن شخصي است كه امور سرپرستي مسلمانان را بعهده ميگيرد 
و به اصطالح امروز رياست دولت اسالمي را عهده دار ميگردد و در كتابهاي سياست شرعي بنام 

 د شده است . نيز يا“ امام” 
 ديگر پس خليفه رئيس و عهده دار دولتي است كه به صفت اسالم موصوف باشد . به تعبير

 هم ظاهر رديدهرياست دولتي را بعهده دارد كه بر اساس بنياد هاي اعتقادي و شرعي اسالم بناء گ
ل بيان صيتف اسالمي داشته باشد و هم احكام اسالمي را عمالً تطبيق نمايد و چنانچه بعداً به

ن ه ازيخواهيم كرد ، خليفه در حقيقت حافظ و مراقب همين صفت دولت ميباشد و نميگذارد ك
 مسير به بيراهه برود .

 وجوب تعین خلیفه : 
بايد بدانيم كه واليت و سرپرستي امور مردم از بزرگترين ” ـ امام ابن تيميه ميفرمايد :  336

 2“ مكن ميباشد وجايب ديني بوده و بدون آن قيام دين نام
ئون شاين سخن ،حق و كامالً درست است زيرا تعين خليفة كه عهده دار حكومت و ادارة 

 ارد .داللت دمردم ميباشد از فرايض خيلي اساسي اسالم بوده و قرآن و سنت نبوي واضحاً به آن 
 : از قرآن كريم ـاول 

            /النساء(5) 

====================================================== 

 137ص 1ـ منهاج السنة النبويه از ابن تيميه ج1
 138ـ السياسة الشرعيه از ابن تيميه ص2
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 “اي مؤمنان از اهلل و رسول او اطاعت كنيد و از اولياي امور تان نيز اطاعت كنيد  ” 
، مجتهدين  امير و گردانندة حكومت اسالمي ميباشد . اگر چه بعضي فقهاء“ اولواألمر” و مراد از 

 1ميدانند .  و علماء را نيز در آن شامل
 : سنت قولي پيامبر  از ـدوم 

 (ارة عن عبدهللا بن عمر سلم كتاب اْلم)صحيح م «ةً وامانإ مااتا والايإسا ِف عُنُِقِه ب اي إعاةٌ مااتا ِميتاةً جااِهلِيا » 
 “ است ت مردهنباشد، به مرگ جاهلي كسيكه بميرد در حاليكه بيعت با امير مسلمين به گردنش” 

يث ار حديعت درين حديث عبارت از بيعت با خليفة مسلمانان است و به اين اعتبمقصد از ب
 “فوق كامالً صريح بوده و وجوب نصب خليفه را نشان ميدهد

 در حديث ديگري آمده است كه :
ِم ُعرإواًة ُعرإواًة فاُكلاماا قاضانا ُعراى اْلإِ الا لايُ ن إ واسالاما قا  لايإهِ  عا عانإ أاِب أُمااماةا الإبااِهِليِي عانإ راُسوِل اَّللِا صالاى اَّللاُ »  سإَلا

ةُ حلإُكإُم واآخِ اقإًضا  ن ا ان إت اقاضاتإ ُعرإواةٌ تاشاباثا النااُس اِبلاِِت تالِيهاا واأاواُِلُنا   ْحد()مسند ا« رُُهنا الصاَلا
سالم يكي پي ا فرمودند : حلقه ها )احكام( از ابو امامة باهلي روايت است كه رسول اهلل ” 

ولين د و اديگري شكستانده ميشود و هر زمانيكه يك حكم شكسته شد مردم دنبال ديگر آن ميرون
 “حلقة كه شكستانده ميشود ، حلقة حكم است و آخرين آن نماز. 

 ليفه دردر حديث فوق حكومتي بر منهح اسالم ميباشد كه طبعاً موجوديت خ“ حكم”مراد از 
ام التز م اسالم را جاري سازد و نقض آن به معناي رها كردن و عدمرأس آن حتمي است تا حك

ين ت ، ابه آن ميباشد و چون مقارن با نماز كه يكي از فرايض اساسي است ، ذكر گرديده اس
 مقارنه دال بر وجوب آن ميباشد .

  : از سنتهاي فعلي پيامبر ـ سوم 
رد كرا فراهم  براي اقامة حكومت اسالميبعد از آنكه در مكة مكرمه آمادگي الزم  رسول اهلل 

يشان ا، بمجرد رسيدن به مدينة منوره اولين دولت اسالمي را تهداب گذاري نموده و شخص 
سالمي ولت ابحيث اولين رئيس اين دولت مبارك ايفاي مسئوليت نمودند . ايشان بعد از اقامة د

وده بالمي اهر موجوديت حكومت اسعهدنامه هايي را با يهود بستند كه اين عمل شان يكي از مظ
 و ايشان به صفت رئيس دولت اسالمي تبارز كردند . 

درك  فقهاي اسالم موجوديت صفت رياست دولت و صفت نبوت را در شخص رسول اهلل 
نموده و حكم كارهايي را كه به صفت امير مسلمانان انجام داده اند از كارهايي كه به صفت پيامبر 

  2ا كرده و هركدام را در موقعيت مناسب آن ذكر نموده اند .كرده اند از هم جد
====================================================== 

 259ص 5، تفسير قرطبي ج 210ص 2جصاص ج ـ احکام القرآن از 1
 138ص 1الفروق للفراقي ج  - 2
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 :اجماع  ـچهارم 
تمام فقهاي اسالم متفق اند كه نصب امام از مهمترين واجبات است . چنانچه امام ماوردي  

تعين امام و بيعت كردن با كسي ” )فقيه مذهب شافعي( و ابويعلي )فقيه مذهب حنبلي( ميگويند : 
 1“اره كند به اجماع علماء واجب استامور ايشان را ادت امت را بعهده گرفته ووليت رياسكه مسئ

 عالمه ابن خلدون با تفصيل بيشتر صحبت كرده و ميگويد :
بدون شك تعين امام از مهمترين وجايب است و وجوب آن در شريعت از اجماع صحابه و ” 

بدون تأخير  مجرد وفات رسول اهلل ب تابعين درين امر فهميده ميشود . زيرا اصحاب رسول اهلل 
را بحيث خليفه تعين نموده و با او بيعت كردند و امور خود را تحت نظارت و  ابوبكر صديق 

رهبري او قرار دادند . همچنان تعين امام در تمام ادوار تاريخ اسالمي برهمين منوال جريان داشته 
امام بيعت صورت ميگرفت . اين  و بمجرد وفات امام مسلمين فوراً با شخص ديگري بحيث

 2“ اجماع و اتفاق صحابه و علماي بعد از ايشان دال بر وجوب تعين امام ميباشد 
جز ” امام ابن حزم نيز اجماع علماء امت را مبني بر وجوب تعين امام نقل كرده و ميگويد : 

عين امام فرقة خوارج هيچ شخص ديگري در وجوب آن اختالف ندارند و آنها ميگويند كه ت
باالي مردم واجب نيست بلكه باالي شان واجب است كه بين خود مطابق حق وعدالت برخورد 

 3“ نمايند . گمان نميكنم كه امروز ازين فرقه كسي باقي مانده باشد  
ي ممذكور  فرقة و بعد از آن به بيان ادله و براهين در اثبات وجوب تعين امام و ترديد نظريات

 پردازد 
ست عتبار نياكه ابن حزم از آن ياد آور ميشود ، قابل “ خوارج” ينست كه قول فرقة واقعيت ا

وچكترين كا در زيرا در تصادم و مخالفت با داليل صريح قرار دارد . چه ، اسالم كه تعين امير ر
ن ا بدوجماعت هنگام سفر الزم گردانيده است ، چگونه ممكن است كه جامعة به اين بزرگي ر

 ؟! امير بگذارد
 ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ ا خَرَجَمَ قَالَ إِذَ وَسَلَّ لَيْهِعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ» 

 سنن ابي داود ، كتاب الجهاد(«)فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ 
فر سبه قصد  فرمودند : چون سه تن روايت است كه رسول اهلل  از ابو سعيد خدري ” 

 “بيرون شدند بايد يكي را بر خود امير تعين نمايند
 امام ابن تيميه در تعليقي برين دو حديث مينويسد : 

====================================================== 

 3احکام سلطانيه از ابن يعلي حنبلي ص  3ـ احکام سلطانيه از ماوردي ص 1
 191ـ مقدمة ابن خلدون ص 2
 87ص 4ـ الملل و النحل از ابن حزم ج 3
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چنانچه ميبينيم ، در كوچكترين جماعت و كمترين مدت همراهي، تعين امير را واجب ” 
 1“گردانيده است و اين خود تنبيه است بر وجوب تعين امام در جامعة بزرگتر ازين

ده و پنجم :نفاذ اكثر احكام شرعي مستلزم جهتي است كه از سلطه و قدرت برخوردار بو
دم ف بين مرانصا وتطبيق آنرا بعهده بگيرد مانند احكام جهاد ، اقامة حدود ، عقوبات ، اقامة عدل 

 ارت اوحت نظو غيره . پس بايد امام و اميري تعين گردد تا اجراي اين احكام ممكن گرديده و ت
 با اشاره به اين مفهوم ميفرمايد :  اجراء گردد . امام ابن تيميه 

امر به نيكي و نهي از بدي ، اقامة حج ، برپايي نماز جمعه و عيدين ، نصرت  زيرا اهلل ” 
مظلوم و اقامة حدود را فرض گردانيده است و اقامة اين امور جز در موجوديت امام و قدرت 

 2“ دولتي امكان پذير نميباشد 
 چه كسي حق انتخاب خلیفه را دارد :

صراً ـ شرح اين مسئله در بحثهاي بعدي به تفصيل ذكر خواهد شد . اما درينجا مخت337
مال اًِِع عرض ميشود كه امت اسالمي يگانه مرجعي است كه حق تعين امام را دارد تا از طريق

تعين  ود راخو امام و رئيس  اين حق به واجب شرعي ايكه متوجة تمام مسلمانان است قيام نموده
 ميخوانيم كه : “ المغني” نمايند . چنانچه در 

با كسيكه مسلمانان بيعت نموده و به امامت او اتفاق نمودند ، بمجرد بيعت امامت او ثابت ” 
  3“گرديده و معاونت ، همكاري و اطاعت از او واجب ميگردد 
 سي راحب حق در تعين امام بوده و كمعناي سخن اينست كه امت اسالمي يگانه مرجع و صا

 .  يكنندمكه سزاوار و اهل منصب خالفت دانستند به اين منصب برگزيده و به تعين او اقدام 
 حق امت در انتخاب خلیفه: اساس

وع، ر مجمدـ از نظرما حق امت در انتخاب خليفه از آنجا ناشي ميگردد كه امت اسالمي  338
ة جامعة اقام وفيذ احكام شرعي و اعالي دين اهلل متعال در زمين مخاطب قرآن بوده و مكلف به تن

 اسالمي فاضل ميباشند .
           

           

        /التوبه(1) 

مي شايسته فرمان  همواره به كارهاى نيك و ; يار يكديگرند زنان با ايمان دوست و مردان و” 
====================================================== 

 129و السياسة الشرعيه ص 65ص 38ـ فتاواي ابن تيميه ج  1
 139الشرعيه از ابن تيميه ص ـ السياسة 2
 17ص 8المغني از ابن قدامه حنبلي ج  -3
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،  پردازند زكات مي  ، و كنند را برپا مي نماز  ، و دارند ناپسند بازمي  از كارهاى زشت و دهند و 
تواناى  اهلل يقيناً  ; دهد آنان را مورد رحمت قرار مي  اهلليقيناً  ; نمايند پيامبرش اطاعت مي  و اهللاز  و

 “  . حكيم است ناپذير و شكست
               

  /النساء(15) 

 هللاه براى دهند گواهى ، و [ قيام كننده به عدل همواره در همه امور زندگى ! ] اى اهل ايمان” 
 “  .  مادر يا خويشانتان باشد ، هر چند به زيان خود يا پدر و باشيد
               
  /المائده(8) 

وى سى از زاتجااند به عنوان م زن دزد را به كيفر كار زشتى كه مرتكب شده دست مرد و و” 
 “   با حكمت استتواناى  اهلل و ; ا قطع كنيداهلل 

           /النور() 

  “زن و مرد زناكار ، هركدام آنها را صد دره بزنيد ” 

در  ماناناين آيات و امثال آن كه در قرآن كريم به كثرت وجود دارد دال بر مسئوليت مسل
ين اهلل دقامة امت اسالمي در مجموع مسئول بوده و مكلف به ا تنفيذ احكام اسالمي ميباشد . چون

 رع )اهللنب شادر زمين ميباشند ، پس بديهي است كه سلطه و قدرت تنفيذ آنرا نيز دارند و از جا
قدرت  ه اينكمتعال( اين حق برايشان داده شده است . اما معلوم است كه امت اسالمي نميتواند 

شوند  بكار بكار برده و تمام آنها بخاطر تطبيق قوانين شرعي دست و سلطه را به صورت دستجمعي
حكام و انفيذ ، زيرا بداهتًا انجام چنين كاري ناممكن است . از همينجاست كه مسئلة نيابت در ت

ائب نفه و خالفت در قدرت حكومتي مطرح ميگردد به ترتيبي كه امت اسالمي فردي را بعنوان خلي
م شرعي احكا يابت از آنها قدرت اجراي امور را بدست گرفته و به تنفيذخود مقرر ميكند تا به ن

 ري را دري ديگبپردازد . البته هيچ مانعي درين مسير وجود ندارد زيرا مالك چيزي ميتواند كه كس
امالً كامر  امور تحت ملكيت خود نايب مقرر نموده صالحيت اجراي كارها را به او بسپارد و اين

 ست . فقه اسالمي در باب نيابت بحثهاي مفصلي در بارة آن صورت گرفته اجايز بوده و در 
 جايگاه قانوني خلیفه : 

نابرين بند . ـ چنانچه گفتيم امت اسالمي حق دارد كه امام و خليفة خود را انتخاب نماي 339
البي جخليفه در حقيقت نائب و وكيل امت است . فقهاي مسلمان با درك اين مفهوم بحثهاي 

ثراتي اير و ين مورد نموده اند . چنانچه امام ماوردي در بحثي در مورد صالحيت خليفه و وزدر
 اي دارد ، ميگويد : كه وفات آندو بر امراي منطقه

اگر تعين والي و امير منطقة از سوي خليفه صورت گرفته باشد با وفات خليفه از مقامش ” 
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باشد بمجرد وفات وزير او نيز از مقامش كنار عزل نميگردد . اما اگر از طرف وزير تعين شده 
ميرود . زيرا تعين از سوي خليفه به نيابت از امت اسالمي صورت گرفته است و اما تعين از سوي 

 1.“ وزير اصالتاً از سوي شخص وزير ميباشد كه با مرگ وي به انتها، ميرسد 
 تعین خلیفه چگونه صورت میگیرد ؟ 

ت ال اينسما سؤمي است كه خليفه و امير خود را تعين مينمايد . اـ گفتيم ؛ اين امت اسال 340
 نتخاباكه انتخاب خليفه چگونه و به كدام شيوه صورت ميگيرد ؟ و امت اسالمي حق خود در 

 خليفه را چگونه بكار ميبرند ؟
  كند ؟آيا تمام افراد امت به صورت مستقيم رأي و نظر خود را در مورد شخصي ارائه مي

 بادرتينكه يك جماعت و گروه خاصي به نيابت از امت اسالمي به انتخاب خليفه مو يا ا
 ميورزند ؟

مي ت اسالواقعيت اينست كه ما نظام محدد و مشخصي را در رابطه به انتخاب خليفه در شريع
سالمي اامت  مشاهده نميكنيم . بنابرين معلوم ميشود كه چگونگي و طريقة انتخاب خليفه نيز به

يز را ن ديده است . پس امت اسالمي همچنان كه حق انتخاب خليفه را دارد ، اين حقمفوض گر
ه صورت كه ب دارد كه شيوه و طريقة انتخاب خليفه را نيز تعين نمايند . بنابرين امت ميتواند

يم ورت مستقصم به مستقيم به انتخاب خليفه اقدام نمايد به ترتيبي كه تمام افراد امت در تعين اما
ال ، د اطفاك ورزيده و بجز كسانيكه از طرف شريعت اسالمي مستثني قرار گرفته اند مانناشتر

 نيادليل و سند  .ديوانه ها و غير مسلمين ، بقيه تمام مسلمانان رأي و نظر خود را ارائه ميكنند 
 طريقه را ميتوان از آيت ذيل بدست آورد :

      /الشوري(8) 
“ مشورت است ةكارشان در ميان خودشان بر پاي و” 

 ون شكظاهر اين نص نشان ميدهد كه مسلمانان در كارهاي مهم با هم مشوره ميكنند . بد
ر ذيل ازي دانتخاب خليفه از مهمترين امور مربوط به مسلمانان ميباشد . شرحي كه در تفسير ر

 :  نويسدل تأييد مينمايد . امام رازي ميآيت فوق الذكر آمده است سخن ما را به صورت كام
چون واقعة پيش آيد تمام آنها جمع شده و باهم مشورت ميكنند ، پس اهلل متعال ايشان را ”

مدح نموده و ثناي نيك شانرا بيان نمود . يعني آنها تكروي در رأي و نظر نميكنند و تا زمانيكه در 
  2“ عزم نميكنند  مورد كاري با هم اتفاق نكرده اند به انجام آن

همچنان مسلمانان ميتوانند كه حق انتخاب خليفه را به صورت غيرمستقيم و از طريق 
====================================================== 

 29ـ احکام سلطانيه از ماوردي ص1
 177ص 27ـ تفسير رازي ج 2
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نمايندگان و وكالي خود بكار برند . سند و دليل اين طريقة انتخاب را در سيرت و سوابق 
تاريخي امت به صورت واضح ديده ميتوانيم بخصوص در عصر خلفاي راشدين كه مهمترين 

يخي امت بوده و در عصري براه افتيده است كه از حيث فهم و درك شريعت اسالمي و سند تار
تطبيق آن در صحنة عمل ممتاز ترين مرحلة تاريخ امت را تشكيل ميدهد . اين خلفاء از سوي 

“ اهل حل و عقد” را بنام جماعتي از مسلمين انتخاب گرديدند كه بعدها فقهاي اسالم آنها 
مسلمانان موجود در مدينة منوره با آنها بيعت كردند و در تبعيت از ايشان تمام  . بعد از آنناميدند

طريقة انتخاب  امت اسالمي بيعت خود را از آنها اعالن نمودند و هيچ كسي با خليفة منتخب و
اين خود دليل قاطع اجماع و اتفاق شان برصحت و درست بودن اين طريقه نكرد و شان اعتراض

 1ميباشد . 
ت فتيم امگانچه ديد تحليلي و فقهي نيز اين طريقه را مورد تأييد قرار ميدهد . زيرا چن البته

 صورت اسالمي حق انتخاب خليفه را دارا ميباشد و مبرهن است كه صاحب حق ميتواند كه به
. به  ف كندمستقيم اين حق را بكار برد و هم ميتواند كه بوسيلة نائب و وكيل خود در آن تصر

  كسي را مؤظف ميسازد تا به وكالت از او به اجراي كارش اقدام نمايد . ترتيبي كه
چون مشخص گرديد كه ” فقهاي اسالم نيز اين طريقه را تأييد نموده اند . چنانچه ميفرمايند : 

تعين و نصب نمودن شخصي در منصب خالفت واجب است ، پس اقدام عملي بر آن از 
قد راجع ميگردد كه خليفة مسلمانان را تعين كنند و ساير فرضهاي كفايي بوده و به اهل حل و ع

 2“مردم بايد از آنها اطاعت نمايند 
 اهل حل و عقد : 

مت ت و اـ از توضيحات فوق به اين نتيجه رسيديم كه انتخاب و تعين خليفه حق امت اس 341
قد چه عل و هل حاسالمي ميتواند كه اين حق خود را از طريق اهل حل و عقد عملي سازد . اما ، ا
 ؟فته اند ست ياكساني اند ؟ و رابطة آنها با امت در كدام سطح قرار دارد و چگونه به اين مقام د

فاتي در جواب سؤال اول كه اهل حل و عقد چه كساني اند ، فقهاي كرام يك سلسله مواص
ن شد ايرا ذكر نموده و تصريح كرده اند كه موجوديت اين صفات در شخصيت آنها ضروري ميبا

 صفات عبارت اند از: 
 ند . ا باشاول : عدالت است كه بايد تمام مواصفات و شرايط الزم براي ثبوت عدالت را دار

====================================================== 

ت عنوان حکيمي تح جمة مؤمن، تر تأليف استاد گرانمايه سعيد حوي“ اسالم دين فطرت” ـ طريقه هاي انتخاب خليفه در كتاب  1
 واضح مطالعه كرده ميتوانيد . به صورت مفصل و“ نظام حکم”
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و  دوم : علم داشتن به اموري است كه بر اساس آن شخص مستحق خالفت را تشخيص داده
 شروط الزم براي امام را بشناسند . 

ر باشند تا بتوانند كسي را انتخاب كنند كه بيشتر سوم : از نظر صائب و حكمت الزم برخوردا
 1از همه به خير و صالح مردم باشد 

 .اند  بعضي از فقهاء و محدثين به تعين و تحديد واضح تر صفات اهل حل و عقد پرداخته
 مينويسد : “ المنار” چنانچه عالمه رشيد رضا در تفسير 

ن رماندهاماء ، فرتند از اميران ، حكماء ، علجماعت اهل حل و عقد ميباشند كه عبا“ الواألمر” 
لح ك مصاسپاه و ساير رؤساء و رهبراني كه مردم بخاطر حل مشكالت و رفع حوائج خود و تدار

 “ عامه به آنها مراجعه ميكنند 
 اسالمي ه امتكازاين سخنان و آنچه را از فقهاء ذكر كرديم فهميده ميشود كه آنها كساني اند 

الص ، ه و اخكرده و بر آنها اعتماد كامل دارند . به تقوا و عدالت معروف شداز آنها متابعت 
 استقامت ، حسن نظر و درك درست امور و رعايت مصالح عامه معروف اند . 

ه به آنها عنا كماما رابطة اهل حل و عقد با مردم ، همان رابطة وكيل و نائب ميباشد . به اين 
امي المي الزمت اسرا انتخاب ميكنند . لذا انتخاب آنها باالي ا نيابت از مردم رئيس دولت )خليفه(

 بوده و آنها مكلف اند كه از خليفة منتخب اطاعت نمايند . 
 اما چگونه به اين مقام دست مي يابند ؟

نظر متبادر در ذهن اينست كه امت اسالمي آنها را انتخاب نموده و به اين مقام ميرسانند . ولي 
واقعة را سراغ نداريم كه نشان دهد كه امت اسالمي گردهم جمع شده و در سوابق تاريخي 

تعدادي را انتخاب و اين صفت را برايشان عطاء كرده باشند . عدم موجوديت اين گونه سوابق 
تاريخي دال برين بوده نميتواند كه اهل حل و عقد بعنوان نمايندة مردم نبوده و بحيث وكالي آنها 

وكالت چنانچه معروف است هم صراحتاً منعقد ميگردد و هم به صورت شناخته نشوند . زيرا 
ضمني انعقاد مييابد . وكالت اهل حل و عقد در عصر خلفاي راشدين به صورت ضمني انعقاد 
يافته است . زيرا آنها به تقوا ، سبقت در اسالم ، درايت و فهم مسايل ديني و اخالص در عمل 

برخوردار بوده و اهلل متعال در قران كريم  ضيلت صحبت پيامبر معروف بودند و عالوه بر آن از ف
در مواقع مختلف عدة را به صورت خاص و  از آنها ستايش نموده است . همچنان رسول اهلل 

ديگران را به صورت عام مورد مدح و تمجيد قرار داده اند . بنابرين رضايت و اعتماد كامل امت 
رتي به انتخاب و توكيل صريح آنها احساس نميشد و حتي اگر اسالمي را حايز بوده و هيچ ضرو

از سوي امت انتخابي صورت ميگرفت ، جز صحابة كرام كس ديگري بحيث اهل حل وعقد 
====================================================== 
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انتخاب نميشد و هيچ كسي درين مقام منزلت با آنها منازعه و مخالفت نميكرد . پس گفته ميتوانيم 
خاب از سوي امت شمرده ميشد زيرا توكيل آنها به كه انتخاب خليفه از سوي آنها در حقيقت انت

 صورت ضمني براي انتخاب خليفه منقعد گرديده بود .
 شناخت اهل حل وعقد در عصر حاضر : 

عي ام شرـ اگر در عصر حاضر خليفة مسلمانان به صورت غير مستقيم و در وفاق با احك 342
و آنها  گزيندة را به نمايندگي خود برصورت گيرد ، چارة جز اين نخواهد بود كه امت اسالمي عد

 اشت هماندنظر  به نيابت از امت به تعين خليفه اقدام نمايند . كساني را كه امت اسالمي )با در
 وصفات عدالت ، علميت ، تقوا ، درايت و زيركي سياسي و درك درست از اوضاع سياسي 

 خوانيم .عقد بست كه بنام اهل حل واجتماعي ( براي اجراي اين امر مهم انتخاب ميكنند ، ممكن ا
 زيرا امت از آنها متابعت كرده و از نيابت آنها راضي ميباشند . 

وضع  ني راپس دولت مكلف است كه زمينة اجراي اين انتخاب را آماده كرده و برنامه و قانو
د ا بايركند كه اين انتخاب از هرگونه جعل سازي و تقلب محفوظ بماند . همچنان مواصفاتي 

د تا مشخص سازند و موجوديت آنرا در افراد كانديد براي منصب حل و عقد الزمي قرار ده
 .  جماعت اهل حل و عقد مطابق شرايطي انتخاب گردد كه فقهاي اسالمي تعين نموده اند

تا  يباشدمچنين انتخاب و به شيوة كه ذكر كرديم ، براي ايجاد مجمع اهل حل و عقد ضروري 
 كن بهنها به صورت صريح صورت گيرد زيرا نيابت ضمني در عصر حاضر ناممنيابت و توكيل آ

ر ي ديگنظر ميرسد . به اين علت كه از يك طرف افراد امت اسالمي خيلي زياد است و از سو
تيجة نه در اجازه دادن به توكيل ضمني باب خيلي خطرناكي را در برابر امت اسالمي ميگشايد ك

يز رند نر شده و ممكن است كسانيكه شايستگي وكالت امت را نداآن تشتت و پراگندگي همه گي
يابت او نت از مدعي اين مقام گرديده و خود را نماينده و نائب امت بخوانند، به اين حجت كه ام

 به صورت ضمني راضي ميباشد 
 عهد :تعین ولی

هل امع ـ گفتيم كه فقط امت اسالمي حق دارد كه به صورت مستقيم و يا از طريق مج 343
 “ت عهدي والي ”حل و عقد خليفة خود را انتخاب كنند . با در نظر داشت اين قاعده ، عدة بر شيوة 

ه رار داشتققهاء فدر انتخاب خليفه اعتراض كرده و آنرا نادرست ميخوانند اگرچه مورد تأييد عدة از 
 د : گوينو يعلي ميو آنرا يكي از شيوه هاي صحيح تعين خليفه ميدانند . چنانچه ماوردي و اب

خالفت و امام به دو شيوه منعقد ميگردد ، يكي به انتخاب اهل حل و عقد به نيابت از امت و ” 
 1“ ديگري به تعين و تعهد امام قبلي 
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لي ، در جواب اين معترضين بايد گفت كه انتخاب خليفه از طريق تعين و عهد خليفة قب
بوبكر با تعين و عهد ا است . چنانچه عمر كاريست كه عمالً در عصر صحابه صورت گرفته 

ا بحيث رشش نفر را تعين كرد و دستور داد كه يكي از آنها  به خالفت رسيد و عمر  صديق 
 را جايز ت عهدامير خود تعين نمايند . با تكيه برين دو سابقة تاريخي است كه فقهاء كرام والي

 نند . دانسته و اين شيوه را به اجماع صحابه ثابت ميدا
 ولي تكليف قانوني و شرعي واليت عهد چه ميباشد ؟

 د ؟آيا وليعهد بمجرد تعين شدن از سوي خليفه برحال بحيث خليفه بعدي شناخته ميشو
 آيا قبل از تعين وليعهد كارهايي وجود دارد كه بايد انجام يابد ؟

ا و ي ة موافقتاينها سؤالهاييست كه بايد به آن جواب درست و واضح داده شود تا انداز
 مخالفت نظام وليعهدي با حق امت در تعين خليفه معلوم و مشخص گردد . 

 جواب سؤالهاي فوق را ميتوان به صورت ذيل خالصه كرد :
 اول : در كتاب احكام سلطانيه از امام ابو يعلي آمده است كه 

دي كه با ديگري براي امام جايز است كه براي خود جانشين تعين كند ...... زيرا عه:” الف 
 1“ ميكند عقد و بستن پيمان امامت نميباشد 

ب : زيرا بمجرد عهد امامت معهود اليه منعقد نميگردد بلكه امامت او با تعين و عهد مسلمين 
منعقد ميگردد ... امامت معهود اليه بعد از مرگ خليفه به انتخاب و موافقت اهل حل و عقد همان 

 2“ عصر منعقد ميگردد 
ليفة وال صراحت كامل دارد كه امامت و خالفت كسي بمجرد عهد و تعين از سوي خاين اق

خن سعناي مبرحال منعقد نميگردد . بلكه به انتخاب و اختيار اهل حل و عقد تثبيت ميگردد . 
رده يي شماينست كه حيثيت قانوني وليعهدي فقط كانديد براي منصب خالفت ميباشد و تعين نها

نعقاد نيم كه اميدا گفته اند ؛ امامت بوسيلة تعين وليعهد نيز انعقاد ميگردد و نميشود . اما اينكه
ا به درينج“ انعقاد” خالفت غير از كانديد شدن به مقام خالفت است . جواب ما اينست كه كلمة 

د فق ميشونم موامعناي كانديد استعمال شده است . با همين توجيه تمام اقوالي كه ذكر كرديم با ه
منجر  فت اوبه اين معنا استعمال شده است كه اين كانديد شدن به انعقاد و تثبيت خال . و يا

.  يگرددمميشود يعني ؛ نامزد خالفت بعد از رضايت و بيعت اهل حل وعقد به حيث امام تعين 
 زيرا در غالب اوقات بعد از مشاورت با آنها وليعهد تعين ميگردد . 

را بحيث جانشين مقرر نمود ،  نموده و عمر  صديق دوم : در تعين و عهدي كه ابوبكر 
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مشاهده ميكنيم كه ايشان با اهل حل و عقد مشاورت كرده رضايت و رغبت ايشان را در تعين 
بدست آوردند و اين امر در تاريخ اسالمي به صورت واضح ثبت است . لذا عهدي كه  عمر 

حل و عقد بود كه بعد از وفات خليفه  به عمر نمود در حقيقت تعين او از سوي اهل ابوبكر 
در حقيقت بازگو كنندة  جانشين او باشد . و باين ترتيب گفته ميتوانيم كه عهد ابوبكر صديق 

 ارادة اهل حل و عقد بود . 
در  براي منصب خالفت مشاهده ميكنيم كه به همينگونه در تعين شش نفر از سوي عمر 

قد و عحل و  وف محول ميگردد . ايشان سه شبانه روز با اهلامر ، موضوع به عبدالرحمن بن عآخر 
 فت عثمانه خالبزرگان صحابه به مشاورت پرداخته و باآلخره به اين نتيجه رسيد كه اكثريت آنها ب

  رضايت دارند . بعد از آن بود كه خالفت عثمان عت كرد و به را اعالن نموده و با ايشان بي
رز ت تبات كردند . پس انتخاب كردن عبدالرحمن بن عوف در حقيقدنبال او ساير مسلمانان بيع

 د . بيعت كردن دهندة ارادة اهل حل و عقد بود لذا مشاهده ميكنيم كه همگان با عثمان 
حقيقت  در و تعين شش نفر از سوي عمر  به عمر با وجود اين ، از نظر ما عهد ابوبكر

د و عق بود كه بعد از مشورت و موافقت اهل حل امر، كانديد و نامزد كردن به منصب خالفت
.  يگيردصورت گرفت . زيرا بمجرد موافقت آنها شخص كانديد شده ، امور خالفت را بعهده نم

جديد  انديدكبلكه زماني خالفت او مستقر ميگردد كه خليفة برحال وفات نمايد و بيعت صريح با 
گردد . ت نميا وي صورت نگيرد خالفت او تثبيصورت گيرد . اما تازمانيكه بيعت آشكار و آزاد ب

يگفتند يكه ماين نكتة است كه امام ابن تيميه نشاندهي نموده است . ايشان در ضمن ترديد كسان
 امامت با بيعت دو و يا سه نفر منعقد ميگردد ، ميگويد : 

ل و هل حا وقول ائمة سنت چنين نميباشد ، بلكه امام نزد آنها بعد از موافقت اهل شوكت ” 
ون چود . عقد تثبيت ميگردد . زيرا در عدم موافقت و اطاعت آنها مقصد خالفت برآورده نميش

ي مقصد و اهداف خالفت بعد از كسب قدرت سلطة حكومتي تحقق مييابد و اين قدرت زمان
 عمر  برايش حاصل ميگردد كه آنها بيعت كرده و از وي اطاعت كنند . به همين علت خالفت

يعت كرده و ب، اهل حل عقد با وي  بيت گرديد كه بعد از كانديد شدن از سوي ابوبكر زماني تث
ي خود دار بوبكراز وي اطاعت كردند . اگر فرضاً آنها با عمر بيعت نميكردند و از تنفيذ فرمان ا

 ميكردند ، بحيث خليفه مقرر نميشد . 
د نيستن كه اهل قدرت و شوكتپس كسيكه ميگويد معهود اليه بعد از موافقت سه ،چهار نفر 

فر دو ن خليفه ميگردد ، سخن نادرست است . همچنان كسانيكه گمان كرده اند كه مخالفت يكي
 مانع عقد خالفت ميگردد ، او نيز بخطاء رفته است . 

تعين كرده بود ، بحيث خليفه  بعد از انتخاب شش نفري كه عمر  به عين ترتيب عثمان 
بيعت كردند ايشان بحيث خليفه مقرر  د از آنكه جمهور مسلمين با عثمان شناخته نشد ، بلكه بع
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 1گرديدند . 
 وعقد  پس زمانيكه تعين وليعهد به معناي كانديد كردن شخصي بعد از مشوره با اهل حل و
و  يباشدمرضايت آنها ميباشد ، بدون شك راه و روش خيلي نيكويي براي تعين و انتخاب خليفه 

ست كه آن ا با حق امت در انتخاب خليفه ندارد و حتي در بعضي حاالت ، بهتر از هيچنوع تناقضي
روز كان باهل حل و عقد كسي را بدون تعين قبلي بحيث خليفه برگزينند . زيرا درين حاالت ام

 د : و ميگوي انستهداختالفات و نزاع ميرود . به همين علت است كه امام ابن حزم همين طريقه را بهتر 
ن وليعهد شيوة است كه مورد اختيار ما بوده و شيوه هاي ديگر مورد پسند نميباشد . زيرا تعي” 

درين طريقه امامت بصورت فوري منعقد گرديده و امور اسالم و مسلمين انتظام مييابد و زمينه 
 2“ هاي اختالفات و برخوردها از بين ميرود و امت را از انتشار و بينظمي نجات ميدهد 

 م براي خلیفه :شروط الز 
ـ شخصي كه عهده دار منصب خالفت ميگردد بايد مواصفاتي را در خود داشته باشد تا  344

كفايت و توانايي او را در حمل اين مسئوليت سنگين تضمين كرده و اين مسئوليت عظيم به 
صورت درست و قابل قبول در برابر اهلل متعال به سر رسانده و در جهت حصول مصالح امت 

 مي مؤفق باشد . اسال
 فقهاي كرام مواصفاتي الزمي را براي خليفه چنين خالصه كرده اند : 
 :ميفرمايد  اول : اسالم : خليفة مسلمين بايد شخص مسلمان باشد . چنانچه اهلل 

             /النسا(5) 

 “اي مؤمنا از اهلل اطاعت كنيد و از رسول او و از اولياي امور خود اطاعت كنيد  ” 
 يعني از جملة شما مسلمانان باشد. 

 همچنان ميفرمايد :
          (141ساء/)الن 

 “  اى به سود كافران بر ضد مؤمنان قرار نداده است لطهو اهلل هرگز هيچ راه س” 
 .نميشود ين منصب به غيرمسلمان سپرده. لذا ااستمنصب خالفت بزرگترين تسلط ميدانيم كه و

نشيني مر جاا، منصب خالفت چنانچه بعداً به تفصيل بيان خواهيم كرد ، در حقيقت عالوه برآن
دست ميباشد . پس بديهي است كه اين امانت بصاحب رسالت و شريعت بخاطر حفاظت از دين 

 كسي بايد سپرده شود كه به حقانيت اين دين ايمان داشته باشد . 
دوم : مرد بودن : شرط ديگري كه گذاشته اند اينست كه خليفه بايد مرد باشد . اهلل متعال 

====================================================== 
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 ميفرمايد :
        
 “زنان اند  مردان سرپرست” 

ين ر سنگواقعيتهاي تاريخي بهترين شاهد اين مدعاست و نشان ميدهد كه زن از برداشتن با
 رياست دولت كه خيلي خطير و مهم است عاجز ميباشد . 

ني و ت قرآاگرچه درين بحث نميخواهيم كه داليل زيادي را يكي بعد ديگري ذكر نماييم و آي
ارند و مان دنموديم براي كسانيكه به اهلل و رسول او اي حديث نبوي را كه در ابتداي بحث ذكر

 اسالم را بحيث دين خود پذيرفته اند كافي ميدانيم . 
هاي دولت اما براي كسانيكه شكوك و شبهاتي درين مورد در ذهن شان موج ميزند ميگوييم كه

اشته و برد غذيجهان در گذشته و حال در برابر ما قرار دارد ، براي دريافت حقيقت ، قلم و كا
ا تعداد را ب حساب كنيد كه چه تعداد زنان در جهان رياست دولت را بعهده دارند؟ و تعداد آنها

چيز لي نامرداني كه اين مسئوليت را بدوش دارند مقايسه كنيد ! بدون شك تعداد زنان را خي
قام راي مبكه خواهيد يافت و اين امر بخوبي نشان ميدهد كه مردم از روي تجربه دريافته اند 

ورت به ص رياست دولت مردان صالحيت هاي بيشتري نسبت به زنان دارند . اگرچه يكتعداد زنان
 استثنايي وتحت ظروف خاصي به اين مقام رسيده اند . 

شته مي داسوم : علم : شرط ديگر اينست كه خليفه بايد علم جامع و فراگير به شريعت اسال
هل خص جاحكام شرع ميباشد و طبعاً تنفيذ شريعت از سوي شباشد . زيرا او مكلف به اجراي ا

 د : فرمايناممكن ميباشد . و ميدانيم كه علم قبل از عمل كردن قرار دارد . اهلل متعال مي
          /محمد(1) 
  “خواه وجود ندارد و از گناهانت مغفرت ب پس بدان كه هيچ معبود برحقي غير از اهلل” 

اشد بسيده حتي بعضي فقهاء شرط گذاشته اند كه علم و فقاهت خليفه بايد به درجة اجتهاد ر
 و علوم شرعي بر اساس تقليد را براي خليفه كافي نميدانند . 

ناي امور چهارم : در دين خود عادل بوده و از فسق و فجور بعيد باشد . متقي ، پرهيزگار و دا
سياسي و حكومتداري باشد . در تطبيق حدود الهي جرئت داشته و از مالمت مالمتگران نهراسد . 

 1شجاع و صاحب نظر در مصالح امت بوده راههاي تحقق بخشيدن آنرا بداند . 
 پنجم : بايد از قريش باشد .

ائِماةُ ِمنإ قُ رايإٍش »   ( )مسند اْحد عن انس بن مالك « األإ
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 1يث با اسناد متعدد و صحيح روايت شده است و فقهاء به آن استدالل كرده اند . اين حد
 عالمه ابن خلدون در شرح حكمت اين شرط ميگويد : 

مقصد خالفت زماني بدست مي آيد كه تمام امت وحدت خود را حفظ نموده و نزاع و ” 
ممكن خواهد بود كه خليفه از  اختالف را كنار بگذارند و از خليفه اطاعت كنند . و اين كار زماني

جمع كساني باشد كه مردم به فضيلت و برتري آنها معترف بوده و تحت رياست آنها احساس 
سكون و اطمينان كنند . در آنزمان اين خصوصيات تنها در قريش وجود داشت . زيرا قريش در 

بايل عربي به فضيلت آنزمان تنها قبيلة بود كه از شوكت و قوت زيادي برخوردار بوده و ساير ق
معنوي و برتري آنها معترف بودند و زعامت و رهبري آنها را بدون منازعه و مناقشه ميپذيرفتند . 
موجوديت اين احساس در بين قبايل عربي نسبت به قريش اجتماع كلمه و اتفاق آنها را ميسر 

همين علت است كه  نموده و اطاعت از خليفه را آسانتر و فرمانبرداري را ممكن ميساخت . به
حديث فوق الذكر آنها را شايستة اين مقام دانسته و اعالن نمود كه امام بايد از آنها باشد تا اتحاد 
و اتفاق مسلمين استحكام بيشتر يافته و اطاعت از خليفه را آسانتر سازد و در نتيجة آن مقاصد 

 2“ خالفت برآورده شود 
 تيجه گيري مينمايد : ابن خلدون بعداز ذكر اين سخنان چنين ن

چون ثابت شد كه شرط قريشي بودن بخاطري وضع شده است كه آنها از قوت بيشتر ” 
بشري و فضيلت معنوي برخوردار بودند و اين خصوصيات بهترين وسيلة قطع نزاع و اختالف 
ميباشد . در جانب ديگر ديديم كه شارع حكيم احكام شرعي را مختص به زمان و قوم خاصي 

نيده است . لذا به اين نتيجه ميرسيم كه صفت قريشي بودن از جملة مقومات اهليت و نگردا
كفايت ميباشد و بعد از تحقيق ، علت اشتراط قريشي بودن را درين مييابيم كه آنها قومي متفوق 
بوده و از پشتيباني بزرگي برخوردار بودند . لذا در شخصي كه متولي امور مسلمين ميگردد اين 

الزم گردانيديم كه بايد منسوب و قوم و قبيلة باشد كه نسبت به ساير اقوام معاصر خود شرط را 
از قوت مردمي بيشتر برخوردار باشد تا ديگران را به دنبال خود كشانده و با حسن حمايتي كه 

 3“ دارد زمينة اتحاد و اجتماع كلمة مسلمانان را فراهم سازد 
ميرسيم كه مقصد از قريشي بودن نزد ابن خلدون اينست از مجموعة اين سخنان به اين نتيجه 

كه خليفه بايد منسوب به جمعيتي باشد كه از بيشترين قوت مردمي برخوردار بوده و مردم به 

====================================================== 
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فضيلت معنوي و قوت مادي آنها معترف باشند تا بدون هيچ منازعة از مقام خالفت اطاعت كرده 
 اني به پيش برود .و آرامش برقرار گرديده و روند حكومت به آس

آن  واقعيت امر اينست كه حديث فوق الذكر صحيح بوده و هيچ نوع طعني در سند و متن
 وارد نگرديده است . پس بايد معني و مقصد آن را تعين نمود .

ت كه سي اسآنچه اكثريت مطلق فقهاء از آن فهميده اند همانا لزوم شرط قريشي بودن براي ك
 . و اين معنايي است كه در مواقع مختلفي ذكر گرديده است متصدي منصب خالفت ميگردد

قاً را فواما توجيه و شرحي كه عالمه ابن خلدون از حديث فوق ارائه داشت و ما خالصة آن
ند يك قيه افتقديم كرديم ، اگرچه احتمال آن در حديث فوق وجود دارد و ايشان در عين حاليكه 

ست كه اشاذ  يهي كه ارائه داشته اند يك توجيه مرجوح ومؤرخ چيره دست نيز ميباشند . اما توج
ه و ح بودنميتوان برآن اعتماد كرد . همچنان توجيهات ديگري وجود دارد كه تمام آنها مرجو

ل ث بر سبين حديطرف تأييد اكثريت فقهاء و دانشمندان قرار نگرفته است . چنانچه گفته اند كه اي
 چنين چيزي واقع خواهد شد .   اخبار آمده است و به اين معناست كه

فت ق خالدر روشنايي اين توجيهات و ترجيحاتي كه ذكر كرديم ميتوان گفت كه مدار استحقا
ه شند كبر كفايت و اهليت است . بنابرين اگر دو نفري براي احراز منصب خالفت كانديد با

د ، ي باشآنها قريشهردوي آنها در ساير مواصفات و شروط خالفت باهم مساوي باشند و يكي از 
درينصورت انتخاب شخصي قريشي بر جانب مقابلش ارجحيت دارد . اما اگر شخص قريشي 

مام تعاري از ساير مواصفات و شروط خالفت بوده و شخص مقابل او بجز قريشي بودن حايز 
صد و ا مقاشرايط الزم براي خالفت باشد ، چنين شخص بر فرد قريشي مقدم دانسته ميشود . زير

ده هداف خالفت به هيچصورتي بوسيلة قريشي بي كفايت و عاري از هرگونه اهليت برآورا
ابل و شرط ق ل عامنميشود . بلكه اين اهداف را انسان توانمند و با كفايت برآورده ميسازد زيرا اص

رد اولويت توانمندي و كفايت ميباشد و اين دو شرط در شخص مذكور وجود دارد و اگر ف
را  ين دو شرط اساسي نباشد ، خالفت به كسي سپرده ميشود كه اين دو شرطقريشي حايز ا

 تكميل كرده است . 
 عزل خلیفه : 

ا نيز رن او ـ از آنجاييكه امت اسالمي حق گزينش خليفه را دارد ، حق عزل و بركناركرد 345
رگيري لبته بكا. ا ددارا ميباشد . زيرا كسيكه حق تعين را دارد ، حق برطرف كردن را نيز دارا ميباش

حق  د ايناين حق مستلزم توجيه درست ، جواز و مبرر شرعي ميباشد در غير آن استعمال بيمور
 بدون ويكنوع ظلم و زياده روي در استعمال حق بوده چيزي جز پيروي از خواهشات نميباشد 

 شك اين عمل در شريعت اسالم كامالً ناروا است .
د ف ورزيفه اينست كه از مقتضاي وكالت امت به گونة تخلتوجيه و دليل شرعي براي عزل خل
 . دداجز گرعهاي خالفت به صورت تام يا از انجام مسئوليتوكه عزل او را ضروري و جايز گرداند 
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ثهايي ان بحاين دو امريست كه فقهاي امت به صراحت تذكر داده اند . عالمه ابن حزم در جري
 گويد : كه در مورد امامت ارائه نموده است مي

چنين شخصي امام بوده و اطاعت از وي واجب است . البته تا زمانيكه ما را مطابق كتاب ” .... 
اهلل و سنت رسول اهلل رهنمايي و اداره ميكرد . اما اگر ازين دو مرجع اصلي منحرف گرديد ، با 

به خلع وعظ و نصيحت از عملش منع ميگردد و بسوي حق كشانده ميشود . اما اگر ضرر او جز 
 1“كردنش ميسر نبود ، خلع گرديده و شخص ديگري بعوضش تعين ميگردد 

امت حق دارد كه خليفه را در موجوديت داليل شرعي عزل نمايد ، مانند ” همچنان ميفرمايد : 
اينكه كارهايي از او صادر گردد كه در اثر آن احوال مسلمانان مختل گرديده و امور ديني شان 

ي برود . زيرا تعين او بخاطر انتظام هرچه بهتر امور مسلمانان و اقامه و اعالي روبه زوال و نابود
 2“دين ميباشد 

كورشدن ،  از مثالهاييكه در مورد ناتواني خليفه در انجام وظايفش گفته اند ، ديوانگي ،
و  اسيرشدن بدست دشمن به گونة كه هيچ اميدي به رها شدنش نباشد . درين صورتها عجز

ده زل نموعاو در سرپرستي و زعامت مسلمانان ثابت گرديده و امت حق دارد كه او را ناتواني 
 شخص ديگري را بجايش تعين كند .

 اجراي عزل خلیفه :
يد ما بااـ اگرچه امت حق دارد كه بنابر موجبات شرعي اقدام به عزل خليفه نمايد .  346

.  يباشدرتاً به معناي عزل او نمتوجه داشت كه مجرد وجود سبب شرعي براي عزل خليفه، ضرو
 رد . رت گيزيرا در اجراي عزل خليفه به امكان و عدم امكان و نتايج ممكنة آن بايد توجه صو

يعني اگر اجراي عزل خليفه ممكن بود و منتج به هرج و مرج و حالت بدتر نميشد ، در چنين 
بود ويا نتايج خيلي ناگوار و حالتي عزل او واجب است . اما اگر اجراي عزل او عمالً ناممكن 

بدتري را در پي داشت در آنصورت عدم عزل او بهتر است . زيرا در قواعدي كه در مورد امر به 
معروف ونهي از منكر ذكر نموده اند اينست كه؛ نهي از منكر نبايد سبب بوجود آمدن منكر بزرگتر 

 اعده شامل ميباشد .و عزل خليفه از همين باب بوده و تحت همين ق 3از آن گردد .

====================================================== 

 102ص 4ـ الملل و النحل ، از ابن حزم ج 1
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 : مطلب دوم
 

 وراـش
 

 وجوب شورا :
 .يرود ـ شورا از مهمترين و اساسي ترين مقومات و بنيادهاي نظام اسالمي بشمار م 345

 ست . اافته وجوب آن در قرآن و سنت نبوي ثابت بوده و اجماع فقهاء نيز بر وجوب آن انعقاد ي
هل خليفه واجب است و هر نوع تفريط و س شورا حق امت اسالمي بوده و انعقاد آن بر

يم ، آن كرانگاري ازسوي خليفه موجب عزل او ميگردد . اينك داليل وجوب آنرا مختصراً از قر
 سنت نبوي و اقوال فقهاء تذكر ميدهيم .

 اول : اهلل متعال ميفرمايد :
       /آل عمران(15) 
 “و برايشان مغفرت بخواه و در كار ها با آنها مشورت كن ” 

ارند . لبي دظاهر اين امر وجوب را افاده ميكند و علماء در شرح و تفسير اين آيت سخنان جا
 چنانچه عالمه ابن تيميه ميگويد :

پيامبرش را به مشوره امر  هيچ ولي امر مسلمين از مشاورت بيناز بوده نميتواند زيرا اهلل ” 
 1“ نموده است 

 در تفسير طبري آمده است كه :
پيامبرش را به مشورت كردن امر نموده است تا به امتش اين تعليم را بدهد كه آنها نيز  اهلل ”

 2“ با اقتداء و تأسي از ايشان در وقت مشكالت و حوادث با هم مشورت كنند 
 امام رازي در تفسيرش مينويسد :

پيامبرش را به مشورت امر نموده است تا  گفته اند : اهلل  حسن بصري و سفيان بن عيينه” 
 3“ ديگران به عمل او اقتداء نموده و شورا بحيث سنت هميشگي امت باقي بماند 

====================================================== 

 169ـ السياسة الشرعيه از ابن تيميه ص1
 94ص 4ـ  تفسير طبري ج 2
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   اهلل دوم : دليل ديگري كه وجوب مشورت را بر رئيس دولت تأكيد ميكند اينست كه رسول
رت ه مشوديگري با اصحاب گرامي خود ب با آنهمه مقام و منزلتي كه داشتند بيشتر از هر كس

ا را د شورميپرداختند . با ايشان قبل از آغاز جنگ بدر مشورت نمود. همچنان قبل از جنگ اح
معاذ  ا سعد بند . بداير نمود كه آيا در مدينه باقي بمانند و يا به ميدان جنگ در مقابل دشمن برون

رب را با عاين بوده كه بعض قبايل  يامبر و سعد بن عباده در جنگ خندق مشورت كرد . نظر پ
ام دادن بخشي از حاصالت مدينه راضي ساخته و از ميدان جنگ بيرون كند اما اصحاب كر

پيامبر  .ل شد مشورت دادند كه نبايد با دشمن از مصالحه پيش آمد نموده و به آنها امتيازي قاي
 منصرف شدند . گرامي اسالم رأي و نظر آنها را پذيرفته و از نظر خود 

به اين ترتيب ميبينيم كه ايشان هميشه با اصحاب گرامي خود مشورت مينمودند ، حتي در 
 1بيشتر مشورت نميكرد .  سيرت معطر شان ثبت است كه هيچكسي نسبت به رسول اهلل 

 :ارگذاشتن شورا موجب عزل خلیفه میشود كن
وع عقاد آن ميباشد ، پس هرنـ چون شورا حق امت بوده و رئيس دولت مكلف به ان 348

كوتاهي و سهل انگاري در امر شورا و بخصوص ترك كردن آن موجب عزل رئيس دولت 
 ميگردد . چنانچه در تفسير قرطبي آمده است كه : 

ابن عطيه ميفرمايد : شورا يكي از اساسات شريعت و بنياد هاي اساسي اسالم است . پس ” 
 2“ميكند عزلش واجب است حاكمي كه با اهل علم و دين مشورت ن

 بنابرين حاكم مستبدالرأي اصالً رئيس دولت اسالمي بوده نميتواند .
 چرا مشوره مهم است ؟

از آنچه گفتيم بوضاحت معلوم ميشود كه شورا در نظام حكومت اسالمي از اهميت و  ـ 349
ن راه شناخت مقام خاصي برخوردار است . علت آن به نظر ما درينست كه شورا و مشورت بهتري

رأي و نظر صواب در حل مشكالت ميباشد . زيرا در جريان مشوره است كه هر عضو شورا نظر 
خود را همراه با داليل و توجيهات آن بيان ميكند و فوائد آنرا شرح ميدهد . به اين ترتيب آراء و 

عي است كه نظريات مختلفي مطرح گرديده و هركدام مورد مناقشه و مقارنه قرار ميگيرد و طبي
درين جريان رأي و نظري كه قرين صواب است ظاهر ميگردد . همچنان در مشوره از آراء و 
تجارب ديگران كه در جريان زندگي پشت سرگذشتانده اند وبعد از مشكالت و قرباني هاي 
زيادي بدست آمده است، استفادة درست صورت ميگيرد . عالوه بر آن ، مشاورت است كه امام 

را از اجراي كارهايي باز ميدارد كه ضرر آن به تمام امت عايد ميگردد. شايد خليفه  مسلمانان

====================================================== 
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كارهايي را با حسن نيت انجام دهد در حاليكه در مورد اضرار احتمالي آن چيزي نميداند و امكان 
 دارد كه اضراري متوجه امت گردد كه تالفي آن در آينده كامالً ناممكن باشد .

س اسالمي ميفهماند كه صاحب اصلي قدرت و سلطه ميباشد و رئي همچنان شورا به امت
اين  دولت را تذكير مينمايد كه در اجراي امور حكومتي وكيل و نمايندة امت است و درك

 دونكته است كه امام را از طغيان كه از صفات ذاتي انسان است باز ميدارد .
        /العلق() 
 “  كند [ مسلماً انسان سركشى مي  گزار باشد كه انسان سپاس اين چنين نيست ] ”
 

 ؟ در چه مواردي بايد شورا داير گردد
ـ مشورت با امت در امور شرعي اي صورت ميگيرد كه نص صريحي در آن مورد  350

يد ز باينوجود نداشته و ضرورت به اجتهاد داشته باشد. همچنان در كيفيت ادارة شئون دولت 
ر دين ر امومشورت صورت گيرد . چنانچه فقهاي بزرگوار اسالم تصريح كرده اند كه امام بايد د
  يسد :و دنيا با وكالي امت مشورت نمايند . امام جصاص در تفسيرش )احكام القرآن( مينو

امام در تمام امور مربوط به مسايل دنيايي و امور شرعي كه حكم آن در نص صريح تذكر ” 
 1“ فته است ، مشورت نمايد نيا

بستن  شكر ،امور دنيا عبارت از مسايل مهم دولت داري مانند اعالن جنگ و صلح ، فرستادن ل
ست وري اپيمانهاي مختلف اقتصادي و سياسي ، تعين افراد در پست هاي مهم دولتي و ساير ام

به  رورتيو معمولي ضكه نقش اساسي را در زندگي مردم بازي ميكند . بنابرين در مسايل جزئي 
تي ضرور مشورت نميباشد . زيرا انجام چنين مشورتهايي از يكسو ناممكن است و از سوي ديگر
اءات ن اجربه آن احساس نگرديده و منفعتي را در پي ندارد بلكه برعكس باعث به تعويق افتاد

 ز ميرسدننظر دولتي گرديده و فرصت كار را ضايع ميسازد . لذا هيچ دليلي براي لزوم آن به 
 
 ورا :ـل شـاه

 ـ ولي اين مشورت چگونه بايد انجام يابد ؟351
 آيا رئيس دولت اسالمي مكلف است كه با تمام آحاد رعيت خود مشورت نمايد ؟

 يا با گروه معين و افراد مشخصي كه در بين امت وجود دارند ؟
ر مشورت اختيار نموده به مشاهده ميرسد و از روشي كه د آنچه در سيرت مطهر رسول اهلل 

بودند معلوم ميشود ، اينست كه در اموري كه مستقيماً براي تمام افراد جامعه مهم بوده و رأي تمام 

====================================================== 
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آنها ضروري پنداشته شده است ، با جمهور مسلمانان مشورت نموده اند . چنانچه در واقعة احد 
درين مورد ” داده و گفتند چنين مشورتي صورت گرفت . ايشان تمام مسلمانان را مخاطب قرار 

 1“ به من مشورت دهيد 
 ند بههمچنان در مورد غنايم هوازن ميخواستند كه با تمام كساني كه در جنگ شريك بود

گرامي  يامبرمشورت نشسته و رأي آنها را بداند . در روايات صحيح آمده است كه بعد از آنكه پ
ردند . واهي كابراز داشتند از حاضرين نظر خاسالم نظر خود را در مورد غنايم و اسيران هوازن 

اما  ذاشتيم .گشما  آنها به يك صدا گفتند : يا رسول اهلل ما به نظر شما راضي هستيم و فيصله را به
ه كساني فرمودند : درين جمع بزرگ ما ندانستيم كه كدام شما راضي هستيد و چ رسول اهلل 

ا مته و به ا گرفن تانرا امر كنيد تا نظر هريك شما رراضي نيستند . اكنون شما برويد و نمايندگا
 برساند تا از نظر هر فرد شما به درستي اطالع حاصل نماييم . 

اسيران را  وپذيرفته  بعد از آن زيد بن ثابت از تمام انصار پرسيد كه آيا رأي رسول اهلل 
 دوباره به ايشان ميسپاريد ؟

 2رضايت دارند و هيچكسي از آنها اختالف نورزيد .  آنها به اتفاق هم گفتند كه به اين امر
ه آنها بيماً اين واقعه نشان ميدهد كه اهل شورا تمام كساني اند كه موضوع مورد مشوره مستق

 تعلق داشته و مربوط به تمام امت نميشود . 
ورد مدر مواردي با بعضي از اصحاب شان مشورت مينمودند چنانچه در  اما رسول اهلل 

 ؟رزد يا خياد سادر مقابل فديه آز ن بدر با عدة از اصحاب شان مشورت كردند كه آيا آنها رااسيرا
 ه عباد همچنان در جنگ خندق در مورد مصالحه با قبيلة غطفان با سعد بن معاذ و سعد بن

ه و آنها را از برين نظر بود كه با قبيلة غطفان صلح نمود مشورت نمودند . درين واقعه پيامبر 
ا به ردينه نگ با مسلمانان منصرف سازد و در مقابل انصراف آنها از جنگ يك ثلث از خرماي مج

ه باشد ، مطابق وحي شد آنها بدهد . سعد بن معاذ گفت : يا رسول اهلل اگر اين نظر از سوي اهلل 
هم ازباست  آن عمل كن . ولي اگر امري از سوي اهلل متعال نازل نشده است و خواسته شما چنين
ن داريم ر دادما سخن شما را ميشنويم و اطاعت ميكنيم . اما اگر يك رأي و نظر است و ما حق نظ

 ، پس سوگند به اهلل كه جز شمشير برايشان چيز ديگري نميدهيم!
اين نظر شان را با نهايت خشنودي و رضايت پذيرفته و از نظر خود منصرف  رسول اهلل 

 3“شدند 
====================================================== 
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انان بوده نشان ميدهد كه گاهي اهل شورا تمام مسلم ت رسول اهلل در سير موجوداين سوابق 
اشته علق داند و اينگونه مشورت زماني صورت گرفته است كه موضوع مورد مشورت به تمام آنها ت

ه در . چنانچ ه انداست مانند واقعة هوازن و در بعضي اوقات اهل شورا بزرگان و رهبران قبيله ها بود
ادي از ا افرن با دو تن از سرداران انصار مشورت نمودند و در بعضي موارد بواقعة صلح با غطفا

 اهل رأي و خبره مشوره صورت گرفته است چنانچه در مورد اسيران بدر صورت گرفت . 
ئيس يكه ردر روشنايي اين سوابق ثابت در سيرت نبوي ميتوان گفت كه ؛ اهل مشاوره و كسان

هر  وباشد نمايد ، نظر به موضوع قابل مشورت ، متفاوت مي دولت اسالمي بايد با آنها مشورت
د . مسأله ضرورت به نوع خاص مشورت و مشاورين داشته آگاهي و فهم خاصي را ضرورت دار

بنابرين رئيس دولت اسالمي مطابق ضرورت با اهل رأي در تخصص هاي مختلف مشورت 
 مينمايد . امام قرطبي با اشاره به اين موضوع مينويسد :

م بر عهده داران امور مسلمين واجب است كه در مسايل شرعي و مشكالتي كه در فه” 
لح گ و صاحكام شرعي پيش مي آيد با علماء و مجتهدين مشورت نمايد و در امور متعلق به جن
اس و سرشن با فرماندهان سپاه به مشورت بپردازد و در مسايل مربوط به مصالح عامه با افراد

ن تخصصيند و در مسايل مربوط به ادارة كشور و بازسازي آن از وزراء و مدانشمند مشورت ك
 ...“مشورت بخواهد 

 و در اخير ميگويد : 
 وعالم  علماء گفته اند كه صفت ممتاز مستشار)مشوره دهنده( در احكام شرعي اينست كه” 

 “متقي بوده و مستشار در امور دنيا بايد امين و با تجربه در همان بخش باشند 
 اختالف بین رئیس دولت و اهل شورا :بروز 
ه ه و بـ اگر در مواردي بين رئيس دولت اسالمي و مجلس شورا اختالف رأي پديد آمد 352

 اتفاق نرسند ، درين صورت راه حل اين مشكل چگونه خواهد بود ؟
رائه ادر جواب بايد عرض كرد كه قبل از هر امر ديگر ، راه حل همانست كه قرآن كريم 

 موده است و ميفرمايد : ن
                

                  

 (5النساء/)                                                                                                                      

.  صاحبان امر خودتان اطاعت كنيد [ و نيز ] و از پيامبر اطاعت كنيد واهلل  ! از اى اهل ايمان”  
پيامبر  و اهلل[ به  براى فيصله يافتنش ، آن را ] نزاعي بميان آمد[ اميربين شما و اگر درباره چيزى ] و

[ براى شما بهتر واز نظر  ارجاع دادن ، اين ] روز قيامت ايمان داريد واهلل  اگر به ; ارجاع دهيد
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 “  عاقبت نيكوتر است

آن اتفاق دارند ، بايد موضوع مورد منازعه پس چنانچه قرآن كريم تصريح نموده و مفسرين بر 
اگر حكم آن صراحتاً در كتاب اهلل  1و اختالف به كتاب اهلل و سنت رسول اهلل رجعت داده شود .

و يا سنت رسول اهلل وجود داشت ، پيروي از آن واجب بوده و هيچ كسي حق سركشي از آنرا 
ميگيرد . اما اگر حكم مذكور صراحتاً ندارد و از هيچ مرجعي در مخالفت با آن اطاعت صورت ن

در كتاب اهلل و سنت نبوي وجود نداشت ، به همان رأي و نظري عمل صورت ميگيرد كه 
 2مطابقت و نزديكي بيشتري به كتاب اهلل و سنت رسول اهلل دارد . 

 پذيرفتن رأي رئیس دولت :
ه كظري نرار نگرفت و ـ اما اگر با وجود رأيزني و مناقشه بازهم نظري مورد تأييد ق 353

ا و ل شورشباهت بيشتري به احكام وارده در قرآن و سنت دارد، بدست نيامد و اختالف بين اه
 رئيس دولت باقي ماند ، درين حالت چگونه بايد عمل صورت گيرد ؟

اگر  ود كهشاز نظر ما بهتر آنست كه موضوع به رئيس دولت محول گردد و به او اختيار داده 
 است بهنظر اكثريت عمل نمايد و اگر ميخواست به رأي اقليت مجلس و اگر ميخوميخواست به 

 نظر و رأي خود عمل نمايد . 
ه رأي ردن بشايد اين سخن در ابتداي امر خيلي عجيب و غير مقبول جلوه نمايد ، زيرا عمل ك
ند كه يكنم اكثريت امريست كه اذهان مردم تا سرحد اعتقاد به آن الفت گرفته است و مردم فكر
نجر مود و بعمل كردن به رأي اكثريت ملزم و حتمي بوده و هر نوع خروج از آن عالمة استبداد 

 به تكروي و استبداد رأي از سوي رئيس دولت ميگردد و ساير سخناني ازين قبيل . 
وي ن پيرآولي بايد بياد داشته باشيم كه سخن حق در هرصورتي بايد قابل قبول بوده و از 

 رد . حجت و دليل سخني كه گفتيم در نكات ذيل خالصه ميشود . صورت گي
 (15)آل عمران/              اول : 

 “با ايشان در كارها مشورت كن ، پس چون به كاري عزم كردي بر اهلل توكل كن ” 
پيامبرش را امر نموده است كه چون قصد انجام  اهلل ” ت ميفرمايد : در تفسير اين آي قتاده 

 3“ كاري را داشت ، بايد بر اهلل توكل كند نه بر مشاورت ديگران
ه بسوي شام و در مورد فرستادن لشكر اسام دوم : در تاريخ اسالمي ميبينيم كه ابوبكر صديق 
 ه مطابق آن عمل نمود . جنگ با مرتدين بر نظر خود پافشاري نموده و باآلخر

====================================================== 
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 چنين بود كه : مختصر داستان لشكر اسامه 
او را به فرماندهي لشكري برگزيدند كه در آن لشكر بزرگان و قهرمانان صحابه  رسول اهلل 

عضويت داشتند و او را امر نمود كه به طرف فلسطين حركت كند . لشكر مسلمانان آمادگي كامل 
 ينه قرارگاه گرفتند . اما قبل از آنكه از آنجا حركت كنند رسول اهلل خود را گرفته و بيرون از مد

بعد از بيعت مسلمانان بحيث خليفه تعين گرديد . درين زمان كه عدة  وفات نمود و ابوبكر 
زيادي از قبايل عربي مرتد شده بودند ، رأي و نظر عمر و جماعتي از اهل رأي اين بود كه اسامه 

اين نظر را نپذيرفته و گفتند كه  در جنگ عليه مرتدين سهيم شود . اما ابوبكر به مدينه برگشته و 
اگر بدانم كه در عدم موجوديت آنها درندگان مدينه پاهايم را كش كرده و بخورند ، هرگز آنها را 

 1بسته است هرگز باز نميكنم !  باز نميگردانم و درفشي را كه رسول اهلل 
 ر مانده و مطابق آن عمل نمودند .ايشان برين نظر خود استوا

ايل عربي كامالً يكتعداد از قب اما قضية جنگ با مرتدين چنين بود كه بعد از وفات رسول اهلل 
ه خليفة كات بمرتد شدند و تعداد ديگري با آنكه به اهلل و رسول او ايمان داشتند ، از اداي ز

 وبكر زند . ابنع ساتا خليفه را درين مورد قا مسلمانان اباء ورزيده و هيئتي را به مدينه فرستادند
ه كشتر را  ايبنداين نظر شان را مردود دانسته و فرمودند : سوگند به اهلل كه اگر ريسمان كوچك پ

 به رسول اهلل ميدادند ، به من ندهند در مقابل شان اعالن جهاد ميكنم !
نظر اكثر صحابه برين بود كه درين ايشان برين نظر خود باقي مانده و علي الرغم اينكه رأي و 

شرايط با آنها نرمش و گذشت بهتر است و بايد قبل از آنها با مردتدين مقابله صورت گيرد . زيرا 
مسلمانان در حالت ضعف قرار داشته و شعله هاي ارتداد از هر طرف زبانه ميكشيد و روز تاروز 

در سينه  بر نظر خود كه اهلل  ق در صفوف مرتدين افزايش صورت ميگرفت . اما ابوبكر صدي
اش براي آن باز كرده بود ، ثابت باقي مانده وبدون احساس نرمش و سستي در راه حق ، جنگ با 

 2مرتدين و منكرين زكات را اعالن نمود .
اكثريت خود  برأي و نظر خود عمل نموده و از قبول رأي درين دو واقعه ميبينيم كه ابوبكر 

 داري نمود . 
: رئيس دولت از تمام كاركردهاي خود مسئول است . بنابرين ملزم ساختن او به قبول  سوم

رأي ديگران كه به آن قانع نميباشد ، دور از انصاف به نظر ميرسد . زيرا هر انساني از همان 
كارهاي خود مسئول است كه به اختيار و ارادة خود انجام ميدهد . نه اينكه رأي و نظر ديگران را 

الي نافذ كند كه بر صحت آن قانع نيست و در آخر كار از نتايج و پيآمد هاي آن مورد در ح
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 بازپرس قرار گيرد . در حاليكه اجراي آن امور بروي تحميل شده باشد .
راز لت ابچهارم : صحت و خطاي رأي و نظر از ذات خود نظر ناشي ميشود نه از كثرت و يا ق

 كنندگان آن .
ليت نكه اقخود دليل قاطعي بر صواب بودن رأي بوده نميتواند . همچناپنجم : كثرت در ذات 

د به ظر خوبودن دليل قاطعي بر خطاء بودن آن نميباشد زيرا ممكن است كه اكثريت در رأي و ن
 خطاء بروند . قرانكريم با اشاره به اين حقيقت ميفرمايد :

       8       /األنعام(11) 
 “د ه ميبراگر اطاعت كني از بيشتر مردمي كه در زمين اند ، ترا از راه اهلل به بيراه” 

            /(100)المائده 
 “ گرچه كثرت نجس ترا به تعجب اندازدبگو چيز نجس با چيز پاكيزه برابر نيست ا” 

مر ام كه ششم : در حالت جنگ و دفاع كه خطرناكترين حالت بر امت ميباشد ، مشاهده ميكني
ابق ، مط هجوم و دفاع به فرماندة لشكر سپرده ميشود و اوست كه بعد از مشورت با همكارانش

ران ا ديگبنميباشد ، اگرچه  پالني كه دارد حركت ميكند و هيچگاهي ملزم به اخذ رأي ديگران
رين مشاو مشورت مينمايد . معناي سخن اينست كه انسان فطرتاً درك ميكند كه در وقت اختالف
قت وا در ربا رئيس دولت بايد موضوع به رئيس دولت و رأي او گذاشته شود . لذا اين راه حل 

ي به مام لشكر وحتجنگ انتخاب ميكنند . در حاليكه خطاي فرمانده ممكن است كه هالكت ت
ورت صل در نابودي تمام امت منجر شود ، اما بازهم همين راه حل را برگزيده و بهترين راه ح

 اختالف مشاورين با رئيس دولت ميدانند . 
 اعتراضات و جواب آنها :

از سوي  ،انيم ـ نظري را كه ارائه داشته و آنرا بهترين راه و بلكه يگانه راه درست ميد 354
 . يگرددد اعتراض قرار گرفته است كه مهمترين اين اعتراضات در نكات ذيل خالصه معدة مور

ناب ايشان در واقعة احد به رأي و نظر اكثريت عمل نمودند . اگر چه ج اول : رسول اهلل 
 مايل به باقي ماندن در مدينه بودند . 

ه خود عمل كردند كبخاطري به آن رأي  در جواب اين اعتراض بايد گفت كه ؛ رسول اهلل 
فتيم در گه ما كايشان نيز به همان نظر رسيدند نه بخاطر اينكه رأي اكثريت ملزم ميباشد و سخني 

 مورد ملزم ساختن امير به عمل كردن به رأي اكثريت ميباشد .
 ت ؟دوم : اگر رئيس دولت ملزم به اخذ رأي اكثريت نباشد ، پس فائدة مشوره در چيس

ة مشوره در ظاهر شدن رأي و نظر صواب و درست است و از رئيس جواب اينست كه فايد
دولت انتظار ميرود كه مطابق آن عمل نمايد . اما اگر به آن عمل نكرد ، به اين معناست كه او بر 
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 صحت و صواب بودن آن قانع نشده است ، نه اينكه ميخواهد عناد ورزيده و مستبدالرأي باشد . 
شد شورا ميبا نموده است و اين امر متضمن پذيرفتن رأي و نظر اهل به مشورت امر : اهلل سوم 

. 
شاورت مل به در جواب ميتوان گفت كه ؛ مشاورت ، امر كامالً جدا از تنفيذ است و اهلل متعا

،  يگراندامر نموده است و با اجراي مشورت اين دستور الهي عملي ميگردد . اما تنفيذ رأي 
رفتن گوماداميكه مسألة مورد بحث از امور اجتهادي است ،  امريست كه حكم جداگانه دارد

 تصميم در انجام آن به رئيس دولت گذاشته شده است .
 حق افراد در اظهار رأي :

عه د جامـ مشورت كردن رئيس دولت با اهل حل و عقد به اين معنا نيست كه ساير افرا 256
 حق اظهار رأي ونظر شانرا را ندارند . 

و  داشته كه تمام افراد امت اسالمي حق دارند كه رأي و نظر خود را ابرازواقعيت اينست 
ه صراحت ايد ببچيزي را كه به مصلحت جامعه ميدانند و يا ازالة منكري را در آن مشاهده ميكنند 

 ا امر بهبطه بو جرئت اظهار نمايند . اين حق از مسئوليتي نشئت ميكند كه هر فرد مسلمان در را
ي از را يك از منكر بعهده دارد . بلكه دين اسالم امر به معروف و نهي از منكرمعروف و نهي 

 صفات اساسي مؤمنان قرار داده است . اهلل متعال ميفرمايد : 
           

  /التوبه(1) 
ن فرما شايسته ه كارهاى نيك وهمواره ب يار يكديگرند ان با ايمان دوست وزن مردان و” 

 “  دارند ناپسند بازمي  از كارهاى زشت و دهند ومي

 ميفرمايند : و رسول اهلل 
ُ عالايإ »  عإُت راُسولا اَّللِا صالاى اَّللا بِياِدِه فاِإنإ َلاإ ياسإتاِطعإ فابِِلساانِِه  ى ُمنإكارًا ف الإيُ غاريِيإهُ  مانإ راأا الا قا لاما ِه واسا قاالا أابُو ساِعيٍد ْسِا

 رائعه(شاب اْلميان و ائي، كتن النس)سن« فاِإنإ َلاإ ياسإتاِطعإ فابِقالإبِِه واذاِلكا أاضإعاُف اْلإِميااِن 
ز شما اگر ا: كسي  شنيدم كه فرمودند روايت است كه گفت : از رسول اهلل  از ابو سعيد ” 

انست با گر نميتود و اكار بدي را ببيند بايد آنرا با دست منع كند و اگر نميتوانست ، با زبان منع كن
 “قلب در پي تغير آن باشد و اين ضعيف ترين ايمان است 

آشكار است كه اداي اين فريضه مستلزم اينست كه فرد بايد حق اظهار رأي را داشته باشد و 
كه ميداند به آن امر نمايد و از منكري كه مشاهده ميكند بايد از ان نهي كند . دادن اين معروفي را 

حق به افراد تكميل كنندة شورا بوده و در مساعدت و موافقت كامل با اهدافي ميباشد كه شورا 
در پي آن است . همچنان خليفه را در شناخت راه صواب و اجتناب از خطاء معاونت ميكند . 

كن است كه اعضاي شورا مسايلي را ندانند ، اما افرادي در بين امت از آن آگاهي داشته و زيرا مم
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 تخصصي در آن داشته باشند . 
ه اين يست كنبنابرين براي خليفه و ساير عهده داران امور مسلمانان در سطوح مختلف ، جايز 

فاظت حنرا آي نيز اهميت حق را ناديده گرفته و بي اهميت بدانند . همچنان افراد جامعة اسالم
ايشان عت برنموده و به هيچ صورتي از آن تنازل نكنند و بايد بدانند كه اين حقي است كه شري

به همين  .داده است تا مسئوليت امر به معروف ونهي از منكر را به صورت درست اداء نمايند 
وده و ت نمار رأي تربيعلت است كه سربراهان صالح و عادل افراد امت را بر آزادي بيان و اظه

ين عيب زرگترآنها ترغيب نموده اند كه اين صفت نيكو را هميشه از آن خود سازند و ترك آنرا ب
س ! ايشان گفت : اي عمر از اهلل متعال بتر دانسته اند . چنانچه مردي به عمر بن الخطاب 

 “ نويمگر آنرا نشفرمودند : اين سخن را هميشه بگوييد ! و هيچ خيري در ما نخواهد بود ا
 در اوليت خطبة خويش فرمودند :  و ابوبكر صديق 

اگر نيكي كردم مرا معاونت و همكاري نمايد و اگر از راه راست انحراف كردم مرا راست ” 
 1“گردانيد! 

 حدود آزادي اظهار رأي :
ارگزاران كاير ـ اما حق افراد در آزادي بيان و اظهار رأي در مورد عملكرد هاي خليفه و س 357

 . نددارد كه بايد مطابق آن حركت كنكامالً آزاد و مطلق نميباشد بلكه حدود و ضوابطي 
 اول : اينكه مقصد و هدف نظر دهنده ، تقديم نصيحت مخلصانه به خليفه باشد . 

واأِلائِماِة  الا َّلِلِا واِلِكتاابِِه والِراُسولِهِ ِصيحاُة قُ لإناا لِمانإ قا لنا  الدِييُن اما قاالا سالا وا عانإ تاِيٍم الداارِيِي أانا الناِبا صالاى اَّللاُ عالايإِه » 
 )صحيح مسلم ، كتاب اْلميان(« الإُمسإِلِمْيا واعااماِتِهمإ 

حت است ، فرمودند : دين خيرخواهي و نصي روايت است كه رسول اهلل  از تميم الداري ” 
 راي ائمةو و بارمودند : براي اهلل ، براي كتاب او و رسول گفتيم : خير خواهي براي چه كسي ؟ ف

 “مسلمين و عموم ايشان
طاهاي ايي خبنابرين براي فرد جايز نيست كه رأي خود را به قصد بدنام سازي امام و بزرگنم
ن عال در آ متاو و اهانت كردن به مقام خالفت و ساير مقاصد باطلي اظهار نمايد كه نه رضاي اهلل

 ست و نه خيري به منصوح ميرساند و نه مصلحت امت در آن نهفته است . متصور ا
ه در كدارد ندوم : رأي و نظري را كه ارائه ميكند بايد بر اساس علم و دانش باشد . پس حق 

امور  ظر او دري و نامور اجتهادي بر امام انتقاد كرده و به اهانت و تنقيص او اقدام كند . زيرا رأ
 ويتي بر اجتهاد امام ندارد . اجتهادي هيچ اول

سوم : براي هيچ فردي مجاز نيست كه زير پردة آزادي رأي به فتنه انگيزي و ايجاد آشوب 
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پرداخته و با كسانيكه با رأي او مخالف اند به جنگ و مقابله برخيزد .ماداميكه مسأله اجتهادي بوده 
 و رأي هر كسي احتمال خطاء و صواب را بصورت يكسان دارد .

 برگزاري شورا در عصر كنوني :
مي در اسال ـ در توضيحاتي كه فوقاً ارائه گرديد نمونه هايي را از سنت نبوي و تاريخ 358

ه شود كمورد گونه هاي مختلف برگزاري شورا تقديم كرديم . از مجموع اين سوابق معلوم مي
م ت . پس معلوشريعت اسالمي كيفيت خاصي را براي ايجاد مجالس مشورتي تعين نكرده اس

 روف وظميشود كه تنظيم و برگزاري شورا به امت اسالمي تفويض گرديده است تا به نحويكه 
مكن شرايط اجازه ميدهد و مقاصد اصلي شورا برآورده گرديده و شناخت نظريات امت را م

 دهندةنشان ميسازد ، آنرا برگزار نمايند كه اين نكته يكي از بهترين حسنات شريعت اسالمي و
اهل  سالمياآينده نگري اسالم ميباشد . بنابرين فكر ميكنم در عصر كنوني بهتر آنست كه امت 

مايد . نشورت شورا را از كساني انتخاب نمايند كه اهل حل و عقد باشند و رئيس دولت با آنها م
صين البته اين حق بايد براي رئيس دولت محفوظ باشد كه او در مسايل اختصاصي با متخص

ز اياتي حغير از آنها مشورت نمايد . همچنان رئيس دولت بتواند كه در مسايل مهم و  ديگري
وط ا مربطريق همه پرسي رأي تمام افراد امت را بدست آورد و بايد تمام مسايلي كه به شور

 ميگردد در روشنايي شريعت اسالمي و مبادي اسالم ، نظام مفصلي وضع گردد . 
 به هيچ وديده اي افراد امت بايد در حدود شريعت اسالمي تعين گرعالوه برآن ، آزادي بيان بر

فتراء ، اهي ، كسي اجازه داده نشود كه زيرنام آزادي بيان به تبليغات خصمانه ، طعن و دشنام د
ه با كدارد نتهمت و گمراه سازي اقدام نمايد . زيرا تمام اين كارها فساد است و هيچ كسي حق 

 ن به اشاعة فساد بپردازد .سؤاستفاده از آزادي بيا
ننده و قبت كواقعيت اينست كه وضع قوانين براي انجام انتخابات سالم ، ايجاد ارگانهاي مرا

نچه لكه ابتعين حدود آزادي به هيچ صورت در راستاي تنظيم شورا و نظر خواهي كفايت نميكند 
ز در سالمي نيالق اها مفاهيم اخبيشترين فائده را ميرساند ، اينست كه در كنار اين قوانين و ارگان

ر د متعال ز اهللبين مسلمانان عام گرديده و افراد امت اسالمي مطابق عقيدة سالم اسالمي ، خوف ا
ي آشكار و نهان و رعايت اخالق نيكوي اسالم تربيت گردد . درينصورت است كه هر شخص

خاب هد و چه در انتپابند حدود شريعت گرديده مسئوليت خود را به وجه احسن انجام ميد
مت اعضاي مجلس شورا و چه در اظهار رأي در مجلس و چه در اظهار رأي بحيث فردي از ا

 اسالمي همان راهي را برميگزيند كه به مصلحت اسالم و امت اسالمي باشد .
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 : مطلب سوم
 

 

 انقیاد و خضوع به
 نظام اسالمي 

 
 :  زمینۀ سخن 

ها و كرديم گفته شد كه ؛ امت اسالمي مخاطب مكلفيتـ در شرحي كه تا حال ارائه  359
صاف و و ان احكام شريعت اسالمي مانند احكام مربوط به حدود ، عقوبات ، جهاد ، برقراري عدل

  يباشند .كام مساير احكامي اند كه از فرايض اسالم بشمار ميروند بوده و مكلف به تنفيذ اين اح
ت تا شارع حكيم در اختيار امت قرار گرفته اسسلطه وقدرت تنفيذي اين احكام از سوي 

 .  مايندبوسيلة آن به تطبيق و تنفيذ اين احكام پرداخته جامعة خود را مطابق آن هدايت ن
معي دستج اما ميدانيم كه تنفيذ اين احكام و بكارگيري سلطة تنفيذي از سوي امت به صورت

مت كه ا بت تبارز ميكند . به شكليناممكن است . پس براي تحقق بخشيدن اين هدف مسئلة نيا
 فته واسالمي فردي را به نيابت خود مكلف ميسازد تا سلطة تنفيذي را در اختيار خود گر

 خليفه ، ه نامبمسئوليت تنفيذ شريعت را متقبل و عمالً به اجراي آن اقدام نمايد و اين شخص را 
 وانيم :ا ميخبه نكات مهم ذيل فر امام و رئيس دولت اسالمي ياد كرديم . در ادامه توجة تانرا

 قدرت امت اسالمي مقید است نه مطلق :
 يد بهـ بايد دانست كه قدرت و صالحيت امت اسالمي كامالً مطلق نميباشد بلكه مق 360

ست . فته ااغراض و مقاصدي است كه بخاطر نيل به آن ، اين صالحيتها در اختيار امت قرار گر
 ست . اد و تحت سلطة اهلل متعال قرار دارد كه حاكم مطلق يعني ، قدرت و صالحيت او مقي

         /(40)يوسف 
“حكم فقط خاص اهلل است ” 

مثيل تحركت ميكنند كه در شريعت نازل شده از سوي او تعالي  و در حدود ارادة اهلل 
 گرديده و نظام حكومتي اسالم بخشي از آنرا تشكيل ميدهد .

برين قدرت و سلطة امت اسالمي به معناي صالحيت در تنفيذ حكم اهلل متعال است و نظام بنا
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حكومتي نيز جزء آن ميباشد نه اينكه صالحيت ايجاد و ابداع نظامي مطابق خواهشات خود را 
 داشته باشد .

 صالحیت خلیفه نیز مطلق نیست :
 مي و احكام صادرة آنـ چون صالحيت و قدرت امت اسالمي مقيد به شريعت اسال 361

طة و سل ميباشد ، خليفه كه نايب و وكيل امت در اجراي احكام قانون است ، نيز از صالحيت
 زيرا ناممكن .مطلق برخوردار نميباشد . بلكه او نيز مانند امت مقيد به شريعت اسالمي ميباشد 

ت ه قدركميتوانيم است كه صالحيت و قدرت وكيل بيشتر و قويتر از موكل او باشد . پس گفته 
انون قيجاد و صالحيت او نيز عبارت از تنفيذ شريعت اسالمي بوده و به هيچصورت حق ابداع و ا

الفت تعين خزمانيكه به  و نظامي را ندارد . بادرك همين واقعيت بود كه عمر بن عبدالعزيز 
 گرديد در اولين سخنانش گفت : 

 “جاد كنندة نظام نيستم من پيرو و تابع شريعت استم ، مبتدع و اي” 
 پي آمد هاي مقید بودن صالحیت امت و خلیفه :

ت اينس ـ نخستين پيآمدي كه بر مقيد بودن صالحيتها به شريعت اسالمي مرتب ميگردد 362
 ي اگركه امت و خليفة مسلمانان در هيچ شرايطي حق خروج از سلطة شريعت را ندارند و حت

عت م شريازهم براي شان اين حق نيست كه تغيري در احكاامت و خليفه راضي و موافق باشند ب
يل باطل دل ر كاربايجاد نمايند و يا قانون ديگري را جاگزين قوانين شرعي بگردانند . زيرا اتفاق 

 حقانيت آن كار شده نميتواند .
اري را هاي كاما خليفه ميتواند كه ترتيبات الزم را جهت تنفيذ شريعت اتخاذ نموده و ارگان

ي ت ادارة شئون دولت در چوكات عام شريعت اسالمي تشكيل دهد و ماداميكه نص صريحجه
 د طبقدرين موارد وجود نداشته باشد ، خليفه ميتواند كه در دايرة صالحيت هاي شرعي خو
ة ادار وصوابديد و رعايت مصالح عامه ارگانها و مقرراتي را غرض تسهيل اجراي شريعت وضع 

مور اايرة دبسپارد . زيرا در مواردي كه نص صريح وجود ندارد ، شامل  امور دولت را به آنها
بوط به ين مراجتهادي بوده و بحث و ارائة نظر در آنها مجاز است . همچنان احكام جزئي و قوان

 آنها را مطابق اجتهاد صحيح وضع كند . 
عد از ما بادد ، چنين احكام اگرچه اجتهادي بوده و از سوي خليفه مطابق صوابديد صادر ميگر
ه زم دانسترا الآنكه از سوي خليفه وضع و شوراي مسلمانان آنرا به تصويب رساند و خليفه اجراي آن
و اهل  ز امتاو فرمان اجراي آنرا صادر نمود ، بر همگان الزم اإلجراء بوده براي هيچ كسي اعم 

ده ادر شصالل كه احكام حل و عقد جايز نيست كه از آن سرپيچي و عصيان ورزند . با اين استد
 يتواند وده نمشمخالف نظر و اجتهاد شان است ، قابل قبول نبوده و سند جواز براي تمرد از قانون 

 .گردد چنانچه فقهاء تصريح كرده اند ، اجتهاد يك مجتهد توسط اجتهاد شخص ديگري نقض نمي
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در  ه اجراءو ب يني را صادراما بر خليفه مناسب و حتي الزم است كه قبل از اينكه احكام و قوان
 مر عانچه آورد بايد با اهل شورا به مشورت نشسته و رأي و نظر آنها را نيز جويا شود . چن

ق بود . ي عراهميشه چنين ميكرد . از مثالهاي خيلي ارزندة چنين احكام ، مسألة زمينهاي زراعت
بود ،  رديدهگاهدين اسالم فتح طرح مسأله چنين بود كه آيا زمينهاي زراعتي عراق كه از سوي مج

 ؟ر نمايد ن مقرباالي شان تقسيم گردد و يا بدست مالكان اصلي آن باقي مانده و خراج مناسبي برآ
 ت بيرونو حالآشكار است كه زمانيكه خليفه با اهل شورا به مشورت ميپردازد ، نيتجة آن از د

 يا اينكهويشود ند و اتفاق نظر حاصل منميباشد . يا اينكه اهل شورا و خليفه به نظر واحدي ميرس
خود  ق نظربه نظر واحد دست نمييابند . درين صورت بايد مسأله به امام تفويض گردد تا مطاب

 اجراءات نمايد .
 صريح و ناقشةالبته هميشه اين اميدواري وجود دارد كه در نتيجة بحثهاي آزاد و مخلصانه و م

ت كه نيكه رأي صائب ظاهر گرديد ،خليفه مكلف اسآرام رأي و نظر درست ظاهر گردد و زما
يكه ر حالدآنرا بپذيرد . زيرا در مخالفت با نظر درست هيچ مصلحتي براي امت وجود ندارد ، 

 درست خليفه بخاطر اجراي شريعت و رعايت مصالح عامه تعين شده است . اما اينكه به نظر
ه و در بوداصرار نمايد ، حالت خيلي ناورأي صواب ديگران قانع نگرديده و بر نظر خطاي خود 

فتيم و كه گ اخالص نيت هيچگاهي اجازة چنين كاري را براي خليفه نميدهد . و غالباً همان است
 همان حالت از اعتبار برخوردار ميباشد . 

 جديت و رعايت مساوات در اجراي شريعت :
 سالميدايرة شريعت ا ـ گفتيم كه خليفه و امت اسالمي تابع حكم اسالم اند كه در 363

 ،المي تمثيل يافته است . مظاهر اين تابعداري و تسليمي را در جديت در تنفيذ شريعت اس
م دن به حكبع بوپيشدستي و رغبت داشتن در اقامة دين ميتوان دريافت . زيرا ميدانيم كه ادعاي تا

فاق تي شبيه ناسالم و مخالفت عملي از آن صداقت و اخالص همگان را زير سؤال برده و ح
ه داشت بحساب ميرود و اين درحاليست كه هم امت و هم خليفه مكلفند كه در اجراي آن جديت

 و عدالت و مساوات در بين مردم را از وجايب خود بدانند .
يچ با ه وجوب رعايت عدالت از آنجا ناشي ميگردد كه خليفه حق تعطيل قانون را در رابطه

وابده جده و ا مرتكب گرديد هم در دنيا در برابر امت مسئول بوشخصي ندارد و اگر چنين كاري ر
 ميباشد و هم در آخرت در برابر اهلل واحد ايستاده و مورد محاسبه قرار ميگيرد .

به عين ترتيب تمام امت اسالم در مجموع حق تعطيل قوانين شرعي نداشته و هيچ فردي 
ذاري بر حاكم در جهت تعطيل احكام شرعي نميتواند كه با شفاعت خواهي هاي ناجايز و تأثير گ

اين نكته را با تمام قاطعيت بيان نموده و راه هرگونه حيله و نيرنگ در  بكوشد . رسول اهلل 
اين موضوع را به صورت قاطع و صريح  راستاي تعطيل قانون را مسدود نموده اند .رسول اهلل 

يد . قومش از اقامة حد بااليش به تشويش بيان نموده اند . زني از بني مخزوم مرتكب سرقت گرد
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رفته و شفاعت او نمايد تا شايد او را از  گرديده و از اسامه بن زيد خواستند كه نزد رسول اهلل 
 به خشم آمده و فرمودند : اقامة حد عفو نمايد و يا راه ديگري برايش پيدا كند . رسول اهلل 

ذاا ساراقا فِيِهمإ الضاِعيُف أاقااُموا عالايإِه مإ الشارِيُف ت اراُكوهُ واإِ ا ساراقا فِيهِ وا ِإذا كاانُ   ِذينا ق اب إلاُكمإ أان اُهمإ أاي ُّهاا النااُس ِإّنااا أاهإلاكا الا » 
ُ اَّللِا لاوإ أانا فااِطماةا بِنإتا ُماماٍد ساراقاتإ   تفق عليه ، كتاب احلدود()م« ياداهاا  طاعإتُ لاقا  احلإادا وااَيإ

ر داشراف  مردم ! بدانيد كه امتهاي قبل از شما بخاطري هالك شدند كه هرگاه شخصي ازاي ” 
اري وي ج بين شان سرقت ميكرد او را ترك ميكردند و اگر كسي از ضعفاء سرقت ميكرد حد را بر

 “كرد ميكردند . و سوگند به اهلل كه اگر فاطمه دختر محمد سرقت كند دستش را قطع خواهم
 ك دولت قانوني است :دولت اسالمي ي

عيت ا قاطـ چون دانستيم كه خليفه و امت اسالمي تابع نظام و حكم اسالم اند ، پس ب 364
عني دولتي ياست . “ دولت قانونمند” ويا “ دولت قانوني” گفته ميتوانيم كه دولت اسالمي يك 

انهاي ارگ راد واست كه تمام تصرفات و كارهايي او بحيث يك فرد حكمي ، قانوني بوده و هم اف
ا بر رابطه نون دآن در كارها و اجراءات خود تابع قانون ميباشند . بايد تذكر داد كه مراد از قا

 است  رديدهحكومت اسالمي عبارت از قانوني است كه از كتاب اهلل و سنت رسول اهلل استنباط گ
                    

 (األعراف/)                                                                                                    
او  يرانى غاز معبود ، و آنچه را از سوى پروردگارتان به جانب شما نازل شده پيروى كنيد” 

 “  گيريد ، پند مي  كم ، ولى بسيار اندك و پيروى ننماييد
            /النساء(5) 
“اييد اي مؤمنان از اهلل و پيامبرش اطاعت كنيد وهم از اولياي امور تان اطاعت نم” 
 هي برتيجة كه از تقرير اين اصل بدست مي آيد ، اينست كه نظام حكومت اسالمي هيچگان

 ،غيان مفاهيم و ارزشهاي باطل استوار نگرديده و مفاسدي چون خواهشات اشخاص ، تكبر و ط
ثمار ه استفساد انگيزي در زمين و حب تسلط جويي بر ديگران ، پايمال كردن حقوق ديگران ، ب

عي و ظام وضساير ارزشهاي باطل با آن خلط نميگردد و اين در حاليست كه هيچ نكشيدن ملتها و 
 ساختة بشر خالي ازين عيوب و مفاسد نميباشد .

علت آن اينست كه نظام اسالمي تابع قانون اسالم است كه از هرگونه عيب و نارسايي مبراء 
ي مجلس شورا ، موازين شرعي را ميباشد . چنانچه ميبينيم كه امت اسالمي در انتخاب خليفه و اعضا

در نظر داشته و هيچگونه خواستة نفساني خود را در آن دخيل نميسازد . كسانيكه بحيث اعضاي 
مجلس شورا منتخب ميگردند حق خود را در اظهار رأي و نظر با كمال امانت داري بكار برده و در 

ستحضر داشته و همان سخني را هر نظري كه ارائه ميدارند ، خوف اهلل واحد را در قلب خود م
ميگويند كه در نظرشان صواب مي آيد و در جهت خير و صالح امت اسالمي و ابراز نصيحت 
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 مخلصانه به رئيس دولت اسالمي هيچگونه كوتاهي نكرده و چيزي جز رضاي اهلل واحد را نميخواهند 
ات رد تصرفر مور خود را دزمانيكه افراد امت به انتقاد از عملكردهاي خليفه ميپردازد و يا نظ

امالً لهي كاخليفه اظهار ميكند ، اين احساس را در ذهن خود ميداشته باشد كه بايد به شريعت 
ر تسليم باشد . شريعتي كه به مراعات عدالت و صداقت در سخن و خيرخواهي و نصيحت د

 انتقاد امر ميكند . 
عت ز شريرهبري ميكند ، هميشه ا رئيس دولت در اوامري كه صادر مينمايد و امور دولت را

ز د و يا اميده الهي الهام گرفته و هدايت الهي را مشعل راه خود قرار ميدهد . اگر به كسي چيزي
 برهان و اساس كسي منع ميكند ، بكاري اقدام مينمايد ويا از اجراي آن خودداري ميكند ، همه بر

ساوات ايت ممي را با عدل و انصاف و رعدليلي از شريعت الهي استوار ميباشد . او قانون اسال
غير  فاهيمهمراه با جديت كامل نافذ ميگرداند و هيچ نوع قرابت . دوستي و ساير ارزشها و م

 م ، نفاذاسال مقبول در شريعت مانع كارش نميگردد و ميداند كه از مستلزمات تابع شدن به قانون
را  سالميز سبب آن نميشود كه احكام اآن ميباشد . به همينگونه ترحم وهمي و غير معقول ني

عطيل ته در نمعطل قرار دهد . زيرا ميداند كه رحمت حقيقي در اجراي قانون اسالمي نهفته است 
نبيه ه و تي را نشاندهي نموآن . به همين علت است كه اهلل متعال اين نقطة ضعف در نفس بشر

  .از داردبالمي ا از اجراي حدود اسيفه ركه اين نقطه يكي از راههاي نفوذ شيطان است تا خلميكند
            5       

 (2النور/)                                                                                                                 
بايد ن،  اريديمان داروز قيامت  و اهللاگر به  ، و مرد زناكار صد تازيانه بزنيد به زن زناكار و” 

 “  مهربانى بگيرد درباره آن دو نفر دلسوزى و اهلل[ دين  اجراى شما را در ]
.  ميباشد واحدمان شريعت اهلل پس دولت اسالمي يك دولت قانونمند است و قانون آن ه

ريعت آن ش بنابرين هرگونه اختالفي كه بين گردانندگان اين نظام بوجود مي آيد مرجع و حالل
 اسالمي است نه جاي ديگري . 

                   
 (5النساء/)                                                                                                       

 و ارجاعارسول  پس اگر )شما و اولياي امور( در امري باهم اختالف داشتيد ، آنرا به اهلل و” 
 “كنيد اگر به اهلل و روز آخرت ايمان داريد 

ابت هلل ثانظر اين دولت حق همانست كه حقانيت آن با دليلي از كتاب اهلل و سنت رسول  از
ته ر داشباشد و دولت اسالمي هم دركنار او مي ايستد اگرچه در جايگاه اجتماعي ضعيفي قرا

و را حق لهي اباشد و باطل همان جانبي است كه دليل و برهاني از شريعت الهي نداشته و قانون ا
  .داند . و دولت اسالمي نيز برضد او ميباشد اگرچه اين باطل قوي هم باشد بجانب ن
خالصة سخن اين ميشود كه دولت اسالمي ، دولت قانوني و تابع نظام و حكم اسالم  ـ 365
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است . پس معناي سخن اينست كه حكم حقيقي و قدرت اصلي بدست نازل كنندة اين دين 
 هيچ شريك و انبازي ندارد . إن الحكم اال هلل  است كه همانا اهلل واحد ميباشد كه
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 : مطلب چهارم
 
 

 مقاصد حكم در
 نظام اسالمي 

 
 

 حكومت وسیله است نه هدف :
 ـ قدرت و صالحيت حكومتي از ديدگاه اسالم وسيله است نه هدف . يعني وسيلة 366

 ولة قدرت فعالي است كه براي رسيدن به اهداف معيني بكار گرفته ميشود و حاكم بوسي
. و  ز ميباشدن عاجصالحيتي كه دارد به تنفيذ احكام ميپردازد . كاري كه احاد مسلمانان از انجام آ

ما بايد د . ابه اين ترتيب با طي كوتاه ترين راه به هدف رسيده و مقاصد اسالم را تحقق ميبخش
 بدانيم كه مقاصد حكم اسالمي چه چيزهايي است . 

 مقاصد حكم :
امامت براي جانشيني از :” ي اسالمي در تعريفي كه از خالفت نموده اند ميفرمايند ـ فقها 367

نبوت وضع شده است تا حراست و پاسداري از دين و سياست و رهنمايي دنيا را بعهده گرفته و 
 1“دنيا را بوسيلة دين هدايت نمايد 

و  .خص ميسازد اين تعريف وظايف خالفت يا به تعبير ديگر مقاصد حكومت اسالمي را مش
 آنرا در دو محور اساسي خالصه مينمايد . 

 اول حراست و پاسداري از دين .
 دوم : سياست و هدايت دنيا بوسيلة دين .

گانه اكنون ضروري ميدانيم كه اين دو مقصد اصلي نظام حكومت اسالمي را به صورت جدا
ه صل عمدكه تحت اين دو امورد بحث قرار داده اهداف و مقاصد فرعي اي را نشاندهي نماييم 

 شامل ميباشند  .
====================================================== 

 و مقدمة ابن خلدون 3ـ الماوردي ص1
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 حراست و پاسداري از دين :ـ مقصد اول 
است  ديني ـ بديهي است كه مراد از دين درين بحث همانا دين اسالم است . زيرا يگانه 368

 كه بايد از آن پاسداري صورت گيرد . 
  ن.ملي آعگري تنفيذ حفاظت آن و دي. يكي شامل دو امر مهم و اساسي ميگردد پاسداري از دين

 حاال بيبنيم كه حفاظت دين و تنفيذ آن درين مقام چه معنا دارد.
 :حفظ دين ـ  اول 

ت ع صورـ حفاظت از دين ، به اين معناست كه از حقانيت ارزشهاي آن پاسداري و دفا 369
 الص وخگرفته و در راستاي نشر و پخش آن بين مردم سعي و تالش گردد . و اسالم به صورت 

دادند و آنها به  به اصحاب گرامي شان تعليم ناب به مردم تبليغ گردد به همانگونة كه رسول اهلل 
تحريف  وبديل تنوبة خود به نسلهاي بعدي انتقال دادند . بنابرين ؛ دولت اسالمي نه خود مرتكب 
حريف در تو  يلدر احكام آن گردد و نه به ديگران اجازة چنين تحريفي را بدهد . زيرا هرنوع تبد

 باشد . ود ميارزشها و حقايق اسالم در دايرة بدعتكاري مذموم داخل بوده و در شريعت الهي مرد
 ،ه تردد يچگونهبا تأكيد بايد گفت كه در ممانعت از تبديل و تحريف در دين اهلل متعال نبايد 

ان ، حق ي بيآزاد تساهل و سستي را بخود راه داد و در برابر داليل واهي و تبليغات سوء مانند
 د . زيراگردي فكر و اجتهاد و سخناني ازين گونه تسليم گرديده و در دفاع از حقانيت دين متردد

اگر كسي وند . كفرد مسلمان اين حق را بخود نميدهد كه در دين اهلل متعال تغير و تبديلي ايجاد 
د را بر هي خودارد كه گمرابا پذيرفتن عقيدة فاسدي از دين حق فاصله گرفته است ، اين حق را ن

ت ، به ان اسديگران تحميل كرده و با تبليغات سوء سبب گمراهي ديگران گردد . و اگر غير مسلم
هرة هيچ صورت اين حق را نداردكه در دار اسالم برضد ارزشهاي اسالمي بغاوت كرده و چ

 حقيقي اسالم را مشوه سازد . در غير آن عقد ذمة كه دارد نقض ميگردد .
يا  الم وا وجود اين تصريحات بازهم اگر كسي در نتيجة سوء فهم و برداشت نادرست از اسب

مي ت اسالبوسيلة تبليغات سوء دشمنان اسالم گرفتار شبة و كجرويهايي گرديد ، مسئولين دول
 . تا حق سازد مكلف اند كه اشتباهات او را نشاندهي نموده و حق را با دليل وبرهان برايش ثابت

ر  آشكار گرديده و حجت بر وي قايم گردد . درآنصورت اگر شخص مذكور بازهم بكامالً
كلف مگمراهي خود اصرار ورزيده و در نشر و پخش آن در بين مردم ميكوشيد دولت اسالمي 

  .است كه با تعقيب عدلي و اقامة حد شرعي او را از گمراه ساختن ديگران باز دارد 
 ند :يفرمايماشاراتي به آنچه گفتيم ، نموده اند . چنانچه فقهاي اسالم در نوشته هاي خود 

حفظ دين مطابق اصولي صورت ميگيرد كه سلف اين امت برآن اتفاق دارند و اگر شخصي با 
شبهاتي كه در ذهن دارد ازين اصول منحرف گردد با ارائة حجت و برهان راه صواب برايش 
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ميگردد تا دين محفوظ مانده و امت از  توضيح گرديده و مكلف به مراعات حدود وحقوق شرع
 1گمراهي و لغزش در امان بمانند .

استحكام بخشيدن سرحدات مسلمانان با وسايل و لوازم باز ” ـ از لوازم حفاظت دين  370
دارنده و قوت مدافعه ميباشد تا دشمنان اسالم نتوانند با استفاده از ضعف و بيخبري مسلمانان به 

 2“ ة شان را بريزانندل شده محرمات را پايمال و خون مسلمانان و اهل ذمسرحدات مسلمانان داخ
تاي ر راسحقيقت اينست كه دفاع از دار اسالم در برابر دشمنان اسالم امر نهايت ضروري د

ل اسالم ي كامحفظ و بقاي دين بحساب مي آيد . زيرا استيالي كفار بر دار اسالم به معناي امحا
يسازد . انان منابودي كامل حقايق دين بوده و فتنة بزرگي را متوجه مسلماز سرزمين مسلمانان و 

ا بادخته و ان پرحكومت كفري با تمام وسايلي كه در اختيار دارد به ايجاد تزلزل در عقايد مسلمان
د . گانه سازان بيوعده و وعيد ها ، فريبكاري ها و گمراه سازيها ميكوشد تا مسلمانان را از دين ش

ر همة تعال بمگفته ميتوانيم كه يكي از لوازم و ضروريات حفظ دين اينست كه دين اهلل بنابرين 
 اديان غالب گرديده و تمام نظامهاي كفري از ميان برداشته شود .

 رمايد :م ميفاين نكتة ايست كه امام ماوردي به آن اشاره نموده و ضمن توضيح مكلفيتهاي اما
بل كسانيكه از قبول دعوت اسالمي اباء ورزيده و به عناد وجيبة ششم امام اينست كه در مقا” 

خود ادامه ميدهند اعالن جهاد نمايد تا آنها يا مسلمان شوند و يا با قبول جزيه در ذمة مسلمانان 
داخل گردند و به اين ترتيب حق اهلل متعال را كه همانا اظهار و غلبة دين او بر تمام اديان است ، 

 3“ اداء نمايد 
 :نافذ كردن دين  ـ دوم
رد ر موادـ اجراء و نافذ گردانيدن احكام دين اسالم كه مظهر دوم حفاظت دين است ،  371

 ابين شانط فيممتعددي بايد صورت گيرد ، از جمله ، تطبيق احكام اسالم بر معامالت مردم و رواب
ه ن مردم بساخت پابند، تطبيق آن در رابطة مردم با دولت و رابطة دولت اسالمي با ساير دولتها ، 

ابق ان مطحدود الهي و پيروي از آن ، ترغيب كردن و تعليم مردم درين راستا و مجازات سركش
 حدود شرعي ... ميباشد .

مي ت اسالازبين بردن مفاسد و منكرات برطبق اقتضاي اسالم بايد در صدر برنامه هاي دول 
دم گذاشتن منكرات و مفاسد و عقرار گيرد زيرا ادعاي حفاظت از اسالم در صورت آزاد 
 جلوگيري و انكار از آن ، يك ادعاي ميان خالي خواهد بود . 

 د : قرآنكريم به مقاصد نظام اسالمي به صورت مختصر و جامع اشاره نموده و ميفرماي

====================================================== 

 11ـ ابو يعلي حنبلي ص1
 14ـ الماوردي ص2
 توضيح بيشتر اين موضوع در بحث نظام جهاد تقديم ميگردد . 14ـ الماوردي ص  3
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        /(41)الحج 
 زكات مي ، و ددارن ، نماز را برپا مي  تمكّن دهيم همانان كه اگر آنان را در زمين قدرت و” 

ت عاقب و ; ارندد از كارهاى زشت بازمي  دارند و مردم را به كارهاى پسنديده وا مي  ، و پردازند 
 “   اهلل استهمه كارها فقط در اختيار 

 

 :بوسیلۀ دين سیاست دنیا  ـ مقصد دوم 
 ـ مفهوم اين مقصد و هدف اينست كه دنيا دردايرة دين داخل بوده و هيچ امر 

مختصر  امع ومربوط به دنيا مافوق و خارج از دين بوده نميتواند . و اگر بخواهيم در كلمات ج
ي بايد ه وجهع را بيان كنيم ، تعبير چنين خواهد بود كه؛ ادارة دولت و امور رعيت باين موضو

ايد ا دفع نمز آنهاانجام يابد كه مصالح آنها را در دنيا و آخرت تحقق بخشيده و مفاسد و اضرار را 
اعم از  . و اين در صورتي ممكن است كه تمام امور زندگي بروفق احكام شرعي اداره گردد ،

م منصوصي و احكاميكه بر اساس اصول صحيح اجتهاد از نصوص شرعي استنباط شده احكا
  .يكند ماست . و رهبري و سياست شرعي در پيش برد امور دنيايي عين همين مفهوم را افاده 

عايت راز گونه هاي اين سياست كه در نظام حكم اسالمي مصطلح بوده و حاكم مسلمان به 
 رد شد :اد آويتوان از موارد ذيل آنها را نشاندهي نموده اند ، مي آن مكلف است و فقهاي اسالم

 
  :اقامة عدالت بين مردم  ـالف 
  ـ اولين مظهر سياست و ادارة دنيا بوسيلة دين، التزام همه جانبه و عمومي به عدالت

زيرا عدالت ميباشد كه بايد در ادارة امور مردم رعايت گرديده و به هيچ قيمتي از آن عدول نشود . 
مهمترين بنياد دولت اسالمي بوده و بدون آن قيام و بقاي دولت ناممكن است . به همين خاطر در 

با رضايت كامل با تو بيعت ميكنم بر اينكه ” عقد بيعتي كه با امام صورت ميگيرد گفته ميشود كه 
 1“ مي اداء كني عدالت و انصاف را برپا داشته و مكلفيتهاي امامت را به مقتضاي شريعت اسال

ي و مفهوم كلي عدل اينست كه هر انساني به حق خود دسترسي داشته و هيچگونه حق تلف
ه ردد كظلم در مورد كسي صورت نگيرد . يكي از موارد ظلم اينست كه فردي به كاري مكلف گ
داخت شرعاً مكلف به اجراي آن نميباشد ، همچنان اخذ مال او بدون موجب شرعي و عدم پر

ه اشار مالي او صورت ديگري از ظلم است . اينها مواردي است كه فقهاي اسالم به آن حقوق
 نموده ند ، چنانچه عالمه ماوردي در شرح وجايب امام مينويسند : 

====================================================== 

 9ابو يعلي ص  ـ 1
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جمع آوري فيء و زكات مطابق احكام منصوصي و اجتهادي صورت گرفته و بايد از ” 
)معاشات( مطابق استحقاق افراد در بيت المال  و تعين عطايا ستاني بعيد باشد هرنوع ظلم و اضافه

بدون هرنوع اسراف و تقصير تعين گرديده و بايد به وقت معين آن بدون تقديم و تأخير پرداخته 
 1“ شود

 عالمه ابن خلدون ظلم را توضيح نموده و مينويسد :
 نبايد چنين پنداشت كه ظلم عبارت از اخذ اموال و مايملك مردم بدون عوض شرعي” 

ميباشد ، اين پندار نادرستي است كه در بين مردم شايع شده است . بلكه بايد بدانيم كه ظلم 
مفهوم و معناي وسيعتر ازين را دارد ، كسيكه مال كسي را غصب نمايد و يا عمل او را بدون 
پاداش بگذارد يا چيزي را بدون حق از او مطالبه كند و يا مكلفيتهايي را بر او تحميل كند كه 
شريعت آنرا تعين نكرده است ... در تمام اين موارد مرتكب ظلم شده است . پس كسانيكه دست 
به چپاولگري ميزنند ، ظالم اند . كسانيكه از اداي حقوق ديگران اباء ميورزند ظالم اند و گناه تمام 

 2“اينها بدوش دولت است . زيرا دولت است كه امنيت و عدالت را تأمين نكرده است 
ن آسطح  ر خليفه واجب است كه اقداماتي را روي دست گيرد كه عدالت را در باالترينپس ب

ران ارگزاكتحقق بخشده و از وقوع هرنوع ظلم جلوگيري نمايد و نخستين قدم درين راستا تعين 
 .  باكفايت و امانتكار بوده و قدم دوم مراقبت جدي از اركان و اولياي امور ميباشد

4  ايت با كفايت و با درايت جهت پيشبرد امور دولت به وجه احسن نهتعين مؤظفين ـ
را  ارة امورو اد ضروري ميباشد . زيرا براي خليفه ناممكن است كه تمام كارها را شخصاً انجام داده

جام خواهد انبي را در هر جا كنترول نمايد . اينكار باالتر از توان خليفه بوده و حتي اگر چنين كار
ش د كه خودميكن باشد . اما خليفه امور مردم را از طريق كارگزاران و مؤظفيني ادارهآن مستحيل مي

عين تناسب تعين كرده است . بنابرين الزم است كه اشخاص امانتكار و باكفايت را در پستهاي م
هده شد كه بعته بانمايد . مقصد ما از كفايت اينست كه توان و علميت الزم براي انجام وظيفة را داش

قران  كند .نيگيرد و امانت به اين معناست كه در اجراي كارهايي محولة سهل انگاري و كوتاهي م
 رمايد : يد . ميفت نماكريم به قانوني اشاره ميكند كه هر حاكم و امير بايد در تعين افراد آنرا مراعا

         /القصص() 
“بهترين كسي را كه به اجوره ميگيري ،كسي است كه قوي و امانتدار باشد   ”

اگر خليفه در تعين و انتخاب كارگزاران و مؤظفين با كفايت و امين توفيق يافت ، ميتواند كه 
امور دولت را بصورت مؤفقانه به پيش ببرد . زيرا آنها بر اساس عدل و انصاف كار نموده و 

و از هر نوع ظلم جلوگيري ميكنند . در نتيجه ، مردم احساس امنيت و  حقوق مردم را حفاظت
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اطمئنان نموده و سركشان و انسانهاي بدكنش سركوب ميگردند و هيچ قدرتمندي نميتواند كه بر 
ضعفاء دست تجاوز دراز كند . زيرا دولت را كه در كنار ضعيف ايستاده است قوي تر از خود 

قي از تجاوز به حقوق خود نمي هراسد . زيرا دولت در كنار مييابد و هيچ ضعيف و صاحب ح
صاحب حق مي ايستد اگرچه ضعيف باشد . 

ه ردد كاين حالت منتج به كسب قلوب مردم و نزديكي هرچه بيشترشان به دولت وخليفه ميگ
 د . زيرايگردندر اثر آن با تمام قوت در جهت بقاي آن كوشيده و آمادة هر نوع فداكاري از آن م

 دولت را بمثابة خانة خود و حافظ و پاسدار حقوق خود ميشمارنند .
د ، ا برگزيائن رخاما اگر خليفه در تعين مؤظفين راه خطاء پيموده و انسانهاي ناتوان ، فاسد و 

ن با مردم در آتش فساد و خيانت شان خواهد سوخت . درينصورت است كه رابطه و دوستي شا
ري پاسدا وبا دولت بيگانه احساس ميكنند و هيچ رغبتي در دفاع دولت ضعيف گرديده و خود را 

 . ودبواهد خبدوش گردانندگان دولت  از آن نخواهند داشت و چنانچه ابن خلدون فرمود؛ وبال آن
ازهم د ، بو حتي اگر خليفه از عملكرد هاي نادرست مؤظفين فاسد اظهار براءت و بيزاري كن

 كه چنين اوست دانسته و در هر صورتي او را مسؤل ميدانند زيرامردم آنرا دليل بيگناهي خليفه ن
 انسانهاي ظالم و بي كفايت را تعين كرده است . 

مانت ت و ابنابرين واجب است كه توجه و دقت كامل در تعين افراد بكار برده و هميشه كفاي
يفه هيچ ص خلن شخرا معيار قرار دهد . درغير آن ظلم و فساد دامنگير جامعه گرديده و صالح بود

 دردي را دوا نخواهد كرد. 
انچه ند چنفقهاي اسالم وجايب امام را در تعين مؤظفين امين و با كفايت نشاندهي نموده ا

 عالمه ماوردي در سلسلة مكلفيتهاي امام مينويسد :
نهم : بزرگترين مسؤليت امام انتخاب و تعين انسانهاي امين ، با كفايت و خيرخواه در ” 

دولتي و سپردن اموال و امانتها ميباشد تا كارهاي دولت بوسيلة آنها بخوبي به پيش برود و  وظايف
 1“اموال بيت المال محفوظ گردد 

5  ، ـ  اما بايد بدانيم كه تعين انسانهاي با كفايت از سوي دولت به تنهايي كافي نيست
عملكردها و اجراءات آنها را بلكه در كنار آن بايد مراقبت جدي از سوي خليفه صورت گرفته و 

ممكن است كه شخص امين نيز دست به خيانت ” تحت نظر قرار دهد . چنانچه فقهاء گفته اند 
پس اگر ارتكاب عمدي “ . بزند و از انسان خير انديش و نيك سيرت نيز فريبكاري سر بزند

چ صورت نميتوان از خيانت و ظلم را از آنها بعيد بدانيم ، ارتكاب غير عمدي و خطاء را به هي
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انسان بعيد دانست ، كه درين صورت هيچ فرقي براي مردم نميكند كه ظلم عمدي باشد و يا غير 
 عمدي . چه ، آنها در هردو صورت متضرر ميگردند . 

 قرار بنابرين الزم است كه مؤظفين و كارگزاران به صورت مستمر تحت مراقبت و محاسبه
مكن ماقل  عمدي كامالً جلوگيري گرديده و ارتكاب خطاء به حدگيرند تا از وقوع ظلم و خيانت 

ري از لوگيجبرسد . و در نتيجه مردم احساس كنند كه خليفه در هر حالتي خواستار اقامة عدل و 
 ظلم ميباشد و خليفه نيز از مسئوليتهاي خالفت مؤفقانه بدر آيد . 

 : رمايدم ابو يعلي حنبلي ميففقهاي اسالم تنبيهاتي درين مورد داشته اند ،چنانچه اما
 ردد تاگبر خليفه واجب است كه شخصاً از امور مردم اشراف نموده و جوياي احوال شان ” 

ن د ايامر اهتمام سياست امت و حفاظت ملت اسالم را به صورت درست بجا آورد و هرگز نباي
 .دد مصروف گر وظيفه را به ديگري محول كرده و خودش به لذتهاي دنيايي و يا عبادت نفلي

م و زيرا ممكن است كه شخص اميني دست به خيانت بزند و انسان خيرخواه و نيك مرتكب ظل
اجحاف گردد . اهلل متعال ميفرمايد : 

                
 (ص/)                                                                                                        

ورى ه حق دامردم ب پس ميان ; ! همانا تو را در زمين جانشين قرار داديم :[ اى داود گفتيم ]و” 
 “  از هواى نفس پيروى مكن كن و

امور  د كه ازينمايمرها به ديگران اكتفاء نكرده است بلكه امر ميبينم كه اهلل متعال به سپردن كا
 ميفرمايند : مردم مستقيماً سرپرستي نمايد . و پيامبر 

 «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته » 
  1“ تمام شما راعي و سرپرست هستيد و تمام شما از رعيت خود مسئول ميباشيد” 
 :پخش امن و استقرار  ـ اب

رار استق يب خيلي مهم خليفه و ساير اولياي امور مسلمين اينست كه امنيت وـ از وجا 376
 يت نمودهس امنسرتاسري را در دار اسالم ايجاد نمايند تا مردم بر جان ، مال و آبروي خود احسا

 و با اطمينان در دار اسالم رفت و آمد كنند . 
،  تطبيق كامل عقوبتهاي شرعي واندن جنايي اسالم بدست آمده ميتاين مأمول با تطبيق كامل قانو

بر تجاوزكاران است كه آنهارا سرجايشان شانده و دست ظالمان را كوتاه ميگرداند . البته به اين 
شرط كه تطبيق قانون به صورت عادالنه و با قاطعيت و برهمگان به صورت يكسان صورت گيرد . 
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ان را كوتاه ميگردانند و مردم در آنصورت است كه مجرمين به هراس افتيده و دست تجاوز ش
احساس امنيت مينمايند . بحث مفصل اين موضوع و تأثير فعال حدود و عقوبتهاي شرعي در 

 تقديم خوانندگان عزيز ميشود ، بازگو خواهد شد . “ نظام جنايي اسالم” درسهايي كه در مورد 
 فقهاي كرام در اشاره به اين مقصد مينويسند :

كه حدود شرعي را تطبق نمايد تا محرمات الهي را از پايمال شدن برخليفه واجب است ” 
 1“مصون و حقوق بندگان اهلل از تلف شدن محفوظ گردد . 

  :ج ـ برآوردن حوايج مردم 
ه ا تهيرـ از مظاهر سياست دنيا بوسيلة دين اينست كه حكومت اسالمي مايحتاج مردم  377

گذارد . راء بم متنوع اقدامات الزم را به منصة اجنموده و بخاطر انكشاف صنعتهاي مختلف و علو
لة زيرا موجوديت صنعتهاي مورد ضرورت مردم و كسب علوم الزمي براي انكشاف آن از جم
بن فرضهاي كفايي و موجوديت آن بخاطر ضرورتهاي امت اسالمي ضروري ميباشد . عالمه ا

 ه اين امر مينويسد :با اشاره ب“ رد المحتار علي الدرالمختار”عابدين در كتابش 
 2“از جمله فرضهاي كفايي وجود صنعتهايي است كه مردم به آن نياز دارند ” 

ر نياز باروز واضح است كه صنعتهاي مورد نياز با تغير اوضاع و احوال تغيير مييابد و روز ت
حساس اهاي مردم افزود گرديده و مردم عالوه به ضرورتهاي قبلي، نيازهاي جديدي را نيز 

ر دم را نمايند . لذا بر حكومت اسالمي واجب است كه نياز و ضرورتهاي قديم و جديد مردمي
 نظر داشته و بخاطر مرفوع ساختن آن اقدامات الزم را روي دست بگيرد . 

ردم از ياز ماز آنجاييكه تحصيل و زمينه سازي براي علوم مختلف و ساينس و تكنالوژي مورد ن
 سازي لذا هر نوع كوتاهي و سهل انگاري در تحصيل و زمينه جملة فرضهاي كفايي ميباشد ،

رك براي تحصيل و انكشاف آن موجب گناه بوده و امت اسالمي و حكام به صورت يكسان تا
د كه فرض و گنهكار شمرده ميشوند . از سوي ديگر حكومت اسالمي اين حق را حاصل مينماي

امتعة  وموده ضرورت مردم ، مجبور به كار ن صنعتكاران را در صورت امتناع از توليد مواد مورد
 مورد ضرورت را به بازار عرضه نمايد . 

 مينويسد : “ الطرق الحكميه” عالمه ابن قيم الجوزيه در كتابش 
صاحب امر مسلمين )رئيس دولت( حق دارد كه پيشه وران و صنعتكاراني را كه مردم به ” 

رت امتناع از كار و توليد مجبور به كار نمايد و فرآورده هاي صنعتي آنها ضرورت دارد ، در صو
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آنها را مجبور سازد كه در مقابل اجورة مثل )اجورة مناسب و مطابق بازار( مواد مورد ضرورت 
 1“مردم را توليد نمايند 

 
  :  د : نفع برداري از ثروتهاي طبيعي مملكت

سالمي ااينست كه دولت ـ از موارد ديگري كه رهبري دنيا بوسيلة دين صورت ميگيرد  378
ندگي ي و زبايد ثروتهاي طبيعي موجود در سرزمينهاي اسالمي را بكار اندازد تا رفاه اقتصاد

ه خليفة بكه “ اجالخر” آبرومندانة تمام مردم را تأمين نمايد . امام ابويوسف در كتاب ارزشمندش 
ه مكلف ه خليفتأكيد ميكند كعباسي هارون الرشيد فرستاد با اشاره به اين وجيبة حكومت اسالمي 

المال  ز بيتااست تا به حفر انهار و جاري ساختن آب در آنها اقدام نمايد و مصارف آنرا بايد 
 بپردازد . وي مينويسد : 

چون اهل خبره اتفاق كردند كه در حفر انهار مصلحت مردم منطقة نهفته است و باعث ” 
ه احداث آن امر و مصارف آنرا از بيت المال ازدياد حاصالت و خراج ميگردد ، خليفه بايد ب

بپردازد و به هيچ صورت حق ندارد كه مصارف آنرا بر مردم تحميل نمايد . عالوه بر آن در هر 
امري كه به صالح و بهبود اهل خراج بوده باعث بارور شدن بيشتر زمينهاي آنها ميگردد ، دولت 

ه و به اجراي آن اقدام نمايد . البته در مكلف است كه به خواسته هاي آنها پاسخ مثبت داد
 2“ صورتيكه ضرري به ديگران نداشته باشد 

تذكر داده است  3آنچه را كه امام ابويوسف در مورد حفر انهار و ساير ضرورتهاي اهل خراج
 بر سبيل مثال ميباشد و اين امر از عبارت اخير الذكر او بخوبي دانسته ميشود جاييكه ميفرمايد : 

ي آنها هر امري كه به مصلحت اهل خراج بوده و سبب اصالح سيستم آبياري و زمينهادر ” 
 “  ميگردد و آنها خواستار آن باشند ، بايد به خواسته هاي شان جواب مثبت داده شود

پس با قياس بر قول امام ابويوسف ميتوان تمام كارها و اقداماتي را كه بخاطر استفاده از منابع 
اشد تحت همين حكم شامل نمود . لذا دولت مكلف است كه زمينة استخراج طبيعي ضروري ميب

و استفاده از منابع طبيعي را به شكلي آماده سازد كه منفعت عامه را تضمين نمايد . مانند اصالح 
سيستم آبياري ، ساختن بندها ، فني ساختن زراعت ، استخراج معادن ، ساختن فابريكه ها ، پخته 
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قل حاصالت آسان ميسازد و باآلخره ايجاد زمينه هاي كار شرافتمندانه براي كاري سركها كه ن
 شهروندان و غيره اموري كه بيرون از شمار بوده و با تغيير زمان و مكان تغيير مييابد .
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 بحث ششم : 
 

 
 
 

  صاديـام اقتـنظ
 
 

 زمینۀ سخن : 
خاطر بو توانايي خود را ـ اين يك حقيقت مسلم است كه هر انساني بخش بزرگ نشاط  379

كار وري بكسب وسايل زندگي مانند طعام ، لباس ، مسكن وساير امور ضروري و احياناً غير ضر
سايل هية وتمي اندازد . همچنان درين نيز شكي نيست كه سعي و تالش تمام افراد جامعه بخاطر 
هن . زيرا مبرزندگي همچنان كه براي خودش ضروري است براي ديگران نيز ضروري ميباشد 

ماً به و حت است كه هيچ فردي به تنهايي نميتواند كه تمام ضروريات زندگي خود را تهيه نمايد
تب آن مرهمكاري ديگران نياز دارد . اين تحرك و تالش انسانها درين مجال و نتايجي كه بر

 ميگردد، بنام نشاط و فعاليتهاي اقتصادي ناميده ميشود . 
نست مي ايساني در متن جامعه زندگي ميكند ، الزمة اين زندگي باهاز سوي ديگر چون هر ان

. بلكه  يباشدكه در انجام كارهاي خود از جمله فعاليتهاي اقتصادي از آزادي مطلق برخوردار نم
ه امعه بودراي جبايد اين فعاليتهاي او مانند ساير تحركاتش به نحوي تنظيم گردد كه قابل قبول ب

 دنبال داشته باشد .  خير او و جامعه را به
ظام د ، نمجموع قواعد و احكاميكه نشاط و فعاليتهاي اقتصادي افراد جامعه را نظم ميبخش

 اقتصادي جامعه را تشكيل ميدهد . 
بهاي تهدا واين نظام )به هر نحوي كه باشد ، قطع نظر از خوب و بد آن ( بايد روي اساسات 

و  معين بوده و خصايص و نشانه هاي بارز آنرا فكري معيني اعمار گردد كه شكل دهندة نظام
 . اشدباشته دژگيهاي و مميزات قرار مشخص سازد و احكام و قواعد آن در انسجام كامل با اين وي

ـ از آنجاييكه شموليت از خصايص اصلي دين اسالم است ، بديهي است كه در اسالم  380
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داشته و قواعد و احكام خاص خود را در نظام كاملي براي تنظيم فعاليتهاي اقتصادي فرد وجود 
، نظام ين احكام و قواعد و اساس فكري آنروشنايي عقيده و جهانبيني خود وضع نموده است و ا

 اقتصادي اسالم را تشكيل ميدهد . 
يكي از  ،ـ  نظام اقتصاد در اسالم بر اساس عقيدة اسالمي استوار بوده و در حقيقت  381

ام را ين نظا. بنابرين گفته ميتوانيم كه عقيدة اسالمي اساس فكري  فروعات عقيدة اسالمي است
مراعات  ديداًشتشكيل ميدهد . اين نظام همگام با فطرت انساني بوده و ارزشهاي اخالق فاضله را 

مين هند و نموده و بر ضرورت برآوردن تمام حاجتهاي الزم براي زندگي تمام افراد تأكيد ميك
 ظام اقتصاد اسالمي ميباشد . نكات بارزترين خصايص ن

ظيمات و تن با درنظر داشت اساسات و ويژگيهاي نظام اقتصاد اسالمي ، شماري از مبادي عامه
ت جزئي بدست مي آيد كه عايدات و مصارف بيت المال را محدد و مشخص نموده و به دول

  زد .رده سااسالمي اين توانايي را ميبخشد كه ضرورتها و مصالح افراد و جامعه را برآو
ين اسي اپايه هاي اسسه نكتة مهم در نظام اقتصادي اسالم را شرح مينماييم كه  درين بحث

 نظام را تشكيل ميدهد . 
 اساس فكري و خصايص اين نظام صحبت ميكنيم  در مطلب اول راجع به

 معرفي مينماييم .در مطلب دوم مبادي عامة آنرا  
 يگيريم .در مطلب سوم بيت المال را به شرح م 

  و اينك صحبت خود را از مطلب اول آغاز مينماييم :
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 : مطلب اول
 

 
 اول بخش

 
 اساس فكري

 نظام اقتصاد اسالمي 
 

نچه ه چناـ عقيدة اسالمي اساس فكر نظام اقتصادي اسالم را تشكيل ميدهد . اين عقيد 382
طر نسان بخااا كه وده و هدفي رقبالً اشاره كرديم ، رابطة انسان با كائنات و خالق آن را روشن نم

 ايد .تحقق آن آفريده شده است بيان ميكند و وسايل رسيدن به اين هدف را نشاندهي مينم
است و  لوقاتانسان در روشنايي اين عقيده يكي از مخلوقات اهلل متعال ، بلكه افضل ترين مخ

ابد ف دست يند به اين هداو را بخاطر عبادت خود آفريده است و انسان فقط زماني ميتوا اهلل 
مي و كه به صورت اختياري و مطلق تابع و خاضع پروردگار كائنات گردد . مظهر اين تسلي
حوي خضوع اينست كه نفس ، روش و نشاط خود را كه نشاط اقتصادي ضمن آن ميباشد ، به ن

مگان هم سالترتيب و تنظيم كند كه در شريعت الهي شرح شده است . بنابرين نظام اقتصادي در ا
ت واحد اس اهلل با ساير نظامهاي اسالم عمل نموده و راه رسيدن انسان به هدف را كه همانا عبادت

طلوب قدر م، آسان و ميسر ميسازد . زمانيكه انجام اين عبادت براي انسان ميسر شد ، نفسش ب
يات حي به تزكيه گرديده و برعالوة نيل سعادت و كامگاري در دنيا ، اهليت پيروزي و دستياب

 پاكيزة اخروي را نيز بدست مي آورد .
ورت بدون شك دانستن اساس فكري نظام اقتصادي در اسالم براي هر فرد مسلمان اشد ضر
ا ر دنيدميباشد . زيرا با فهم و استحضار اين حقيقت در ذهن خود ، موقعيت حقيقي خود را 

را  هدف خود در زندگي دنيادانسته رابطة خود را با دنيا به صورت درست درك ميكند و 
ست اورده آتشخيص ميدهد و در نتيجه تمام ضوابط و تنظيماتي را كه شريعت اسالمي به ارمغان 

 ر واقعيتمي دبا كمال رضايت و اطمينان متقبل ميشود . و به اين ترتيب ثمرات نظام اقتصاد اسال
 دد .زندگي تبارز نموده و در تحقق بخشيدن هدف اصلي انسان سهيم ميگر

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

 

      

298 

،  ط استـ مفاهيم عقيدتي اسالم و مستلزمات آن را كه با نظام اقتصاد اسالمي مرتب 383
 ميتوان در نكات ذيل شرح نمود :

 اول : ملكیت خاص از اهلل متعال است :
هلل اخلوق ـ به اين معني كه كائنات و هر آنچه در آن وجود دارد بدون استثناء همه م 384

ق تعال خالهلل مار ملكيت آن به اندازة يك ذره هم شريك نميباشد . زيرا متعال بوده و هيچ احدي د
 تمام اشياء است . چنانچه ميفرمايد :

           /المائده(1) 
 “د ار دارو خاص در ملكيت اهلل است آنچه در آسمانها و زمين است وآنچه بين اين دو قر” 
               /المائده(10) 
بر هر  ت و اوپادشاهي و ملكيت آسمان و زمين و آنچه درين دو قرار دارد ، خاص از اهلل اس” 

 “چيزي تواناست  

                  

   9    /(111)األسراء 
ى دارد يى شريكنه در فرمانروا كه نه فرزندى گرفته و اهلل استها ويژه  : همه ستايش بگو و” 

 “ . او را بسيار بزرگ شمار . و ياورى است ذلت يار و نه او را به سبب ناتوانى و و

               

       8        /سبأ() 
يتان ها استهتا خو ]، بخوانيد  ايد [ پنداشته سزاوار پرستيدن ] اهلل ي: كسانى را كه به جا بگو ”

ها  اندر آسم [ زيرا ; كنند  يرا از شما اجابت نم يا آنها هيچ خواسته ي، ول را اجابت كنند
از ميان  و،  تنيسي شركت آنها را در آن دو هيچ سهم و را مالك نيستند و يا ، هموزن ذره زمين و

 “  وجود نداردي اهلل برا يآنها هيچ پشتيبان

ام و صرف تتاز لوازم ملكيت تام ، حق تصرف تام و كامل ميباشد . لذا تنها اهلل متعال حق 
 مطلق در مخلوقاتش را دارد . 

 
 دوم : تمام اموال در ملكیت اهلل واحد است :

ار اده قرحفاظت كرده و مورد استفـ اشياي كه انسانها در ملكيت خود داشته و از آن  385
 ميدهند نيز در ضمن كائنات بوده و مالك حقيقي آن اهلل واحد است .

         /النور() 
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 “و بدهيد آنها را از مالي كه اهلل برايتان داده است ” 
 سوم : كائنات مسخر انسان است :

با  مايند واده نل تمام مخلوقات را مسخر انسان گردانيده است تا از آنها استفـ اهلل متعا 386
 ده است وردانيدادن عقل و جوارح به انسان ، امكانات استفاده از آنها را برايش آسان و ممكن گ

 . كار گيردبخود  او ميتواند كه با استفاده ازين وسايل كائنات را تحت تسخير خود آورده و به نفع
                 

    /لقمان(0) 
ام شما ر ر و، مسخّ  آنچه را در زمين است ها و آنچه را در آسمان اهللايد كه  آيا ندانسته” 
 “ ،  داشته يكامل ارزان نهانش را بر شما فراوان و ر وآشكا يها نعمت ، و كرده

تفاده از د با اسيتواناهلل متعال در مقام منت گذاري بر انسان از وسايلي ياد آور ميشود كه انسان م
 آن از تمام مخلوقات مستفيد گردد . 

                 

 (الملك/)                                                                                                          
پاس سي دكان ي، ول دل قرار داد ديده و شما گوش و يبرا : اوست كه شما را آفريد و بگو” 

 “   گزاريد  يم
 چهارم : ملكیت مجازي انسان :

ضل و كرمي كه فبنابر  ـ با آنكه ملكيت حقيقي تمام اشياء از اهلل واحد است ، اما اهلل  387
 اده و بهرار دقنسبت به انسان دارد ، به او اجازه داده است كه بعضي ازين اموال را مختص بخود 

 اهلل متعال ميفرمايد : تنهايي در آن تصرف نموده و آنرا ملكيت خود بداند . 
              

      /(188)البقره 
وى ه به سآن را به عنوان رشو . و ناحق مخوريد اموالتان را در ميان خود به باطل و و” 

گناه  [ به نانآمانه با تكيه بر حكم ظال قاضيان سرازير نكنيد تا بخشى از اموال مردم را ] حاكمان و
 “  دانيد [ مي  زشتىِ كارتان را ، در حالى كه ] معصيت بخوريد و

             

        /البقره(4) 
ن نزد ، براى آناآشكار انفاق ميكنند پنهان و روز و وكسانى كه اموالشان را در شب  ”

  “  ندشو ي منه اندوهگين  نان است ونه بيمي بر آ و مناسب است رشان پاداشى شايسته وپروردگا
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 ميفرمايند :  رسول اهلل 
لُّ مااُل امإرٍِئ ِإَلا بِِطيِب ن افإٍس ِمنإهُ »   لرقاشي(ان عم اِب حرة عث طويل د ِف حدي)مسند اْح« َلا َيِا
 “حالل نيست گرفتن مال كسي مگر بخوشي و رضايت او ” 

لكيت مسان منسوب گرديده است اما بازهم اگر چه درين آيات و حديث ملكيت اموال به ان
ئنات رة كاحقيقي اهلل متعال همچنان بحال خود باقي است . زيرا مستحيل است كه كسي در يك ذ

يت اهلل ز ملكبا اهلل متعال شريك باشد ، چه رسد به اينكه ملكيت چيزي را خاص خود دانسته و ا
 نسبت لكيت به انسان ، يك اضافت ومتعال خارج بداند . پس معناي سخن اينست كه اضافت م

بة بمثا مجازي بوده و به معناي حقيقي كلمه نميباشد و انسان در آنچه تحت تصرف خود دارد
 وكيل و نائب مالك حقيقي ميباشد . 

 ارد ،قاعدة كه ازين امر بدست مي آيد اينست كه انسان در تمام آنچه تحت تصرف خود د
ست . و رده اكت كه مالك حقيقي كائنات يعني اهلل متعال وضع تابع و منقاد قوانين و ضوابطي اس

بي ق عذااگر ازين ضوابط و احكام بيراهه رفت ، در شريعت الهي گنهكار شناخته شده و مستح
ي و براميباشد كه در شريعت برايش تعين گرديده است . درين مجازات ممكن است كه ملكيت ا

ن آممكن است كه به صورت كلي و يا جزئي از هميشه و يا مؤقتي از وي سلب گردد و يا 
 محروم گردد . 

نانچه چند . ااين مفاهيم را فقهاي اسالم درك نموده و در جاهاي متعددي از آن ياد آور شده 
 امام قرطبي در تفسير آيت ذيل ميفرمايد: 

         /الحديد() 
 “ج كنيد از آنچه كه شما را در آن خليفه گردانيده است و خر” 

ه جز دارد كآيت فوق دال برين حقيقت است كه اصل ملكيت از اهلل متعال بوده و بنده حق ن” 
 “ آنچه اهلل متعال آنرا ميپسندد ، تصرف ديگري در آن كند 

 و در اخير بحث ميگويد : 
موال شما نيست بلكه شما بمنزلة نائب و اين سخن دليل اينست كه اموال در حقيقت ، ا” 

وكيل ميباشيد . پس قبل از آنكه وكالت شما به انتها رسيده و به كس ديگري انتقال يابد فرصت را 
 1“غنيمت شمريد 

يقيناً دانستن اين حقيقت هر فرد مسلمان را بسوي تنفيذ شريعت الهي در بخش مال كشانده و 
ست داشتة خود احكام الهي را نافذ گرداند و از بذل آن در او را مجبور ميسازد كه در اموال د

جاييكه الزم است بخل نورزد . زيرا او خود را بحيث وكيل ميشناسد نه مالك حقيقي . و ميداند 
====================================================== 

 238ص 7تفسير قرطبي جـ 1
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 كه وكيل مكلف است كه آنچه مؤكلش ميخواهد مطابق آن بايد عمل نمايد . 
  : پنجم : بكاربردن اموال در كسب رضاي اهلل 

ه كبرسد  تمام امواليكه در دسترس مسلمان قرار دارد ، بايد در راههايي به بمصرفـ  388
و هدف  ق شدهمورد پسند و رضايت اهلل متعال ميباشد . تا عبادت اهلل واحد را كه بخاطر آن خل

 .مايد نزندگي اش ميباشد به صورت نيكو انجام داده و حيات پاكيزه و نيكوي آخرت را كسب 
               /القصص() 
 نيا نيزا از دطلب كند در آنچه كه برايت اهلل متعال داده است خانة آخرت را و نصيب خود ر” 

 “ فراموش مكن 
روم يا محا و طيبات دنالبته معناي سخن اين نيست كه انسان خود را به صور كلي از نعمته

 نموده و جسم خود را محروم و نابود سازد . 
              /األعراف() 
چه كسى  ، اى را كه براى بندگانش پديد آورد هاى پاكيزه روزى واهلل هاى  : زينت بگو” 

 “ !  ؟ رام كردهح
 

 دنیا وسیله است نه هدف : ششم : 
 ، بلكه ميدهدـ دنيا با تمام امواليكه در آن وجود دارد ، غايت اصلي انسان را تشكيل ن 389

 د . وعبارت از وسيلة است كه بايد بخاطر بدست آوردن هدف اصلي مورد استفاده قرار گير
اي كسب زم برنا عبادت اهلل متعال و آمادگي الچنانچه قبالً عرض كرديم ، هدف اصلي انسان هما

اصلي  د هدفزندگي آخرت ميباشد . پس در اثناييكه ميخواهيم اين وسايل را بدست آوريم ، نباي
 خود را بباد فراموشي سپرده و دنيا و متاع آنرا هدف اصلي خود قرار دهيم .

ايل ، وس يده و راه برودبر سبيل مثال ، ميدانيم كه بوت بخاطري است كه انسان آنرا پوش
ند . برسا سواري بخاطري است كه انسان باالي آنها سوار گرديده و خود را به مناطق دور دست
ي ريدارخاما تا اكنون نه در فقه اسالمي ديده ايم و نه هم صاحب عقل سليمي گفته است كه 

 ووال ساير ام بوت و بدست آوردن وسايل سواري در ذات خود هدف ميباشد . به عين ترتيب ،
دن به ه رسيكامكانات همين حيثيت را دارا ميباشد و فرد مسلمان تمام آنها را وسايلي ميداند 

و جدا ا از هدف اصلي را برايش ممكن ميسازد . و اينرا نيز ميدانيم كه اين وسايل روزي حتماً
 كسب وتعال شدني ميباشد و فقط همان چيزهايي با انسان باقي ميماند كه در عبادت اهلل م

 رضايت او تعالي بكار برده است . 
يقيناً مستحضر بودن هميشگي اين مفاهيم در ذهن انسان ، از امور خيلي ضروري در راستاي 
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ضبط و قانونمند شدن نشاط و فعاليتهاي اقتصادي انسان ميباشد . زيرا كنترول كننده اصلي 
اقبت و كنترول قرار داده و اراده ، نيت ، فعاليتهاي انسان آنست كه انسان را از داخل او تحت مر

ديدگاهها و خواسته هاي او را تحت مراقبت و كنترول قرار دهد . بدون شك زمانيكه داخل انسان 
 منضبط گرديد ، خارج و تمام فعاليتهاي او تحت ضبط و كنترول قرار ميگيرد . 

 ه است . قرآن كريم در جا هاي مختلفي به اين معاني و ارزشها اشاره نمود
 چنانچه ميفرمايد :

                  

   /القصص(0) 
ر است بهت اهلل آنچه نزد ، و زينت آن است ابزار زندگى دنيا و آنچه به شما داده شده كاال و” 

 “ ؟ انديشيد آيا نمي  ; پايدارتر است و

              /الكهف() 
 ، زينت ن است[ روى زمي ديگر آثار ، دريا و ، حيوان ، نبات از درخت مسلماً ما آنچه را ]” 

 “ . اديم تا آنان را آزمايش كنيم كه كدامشان از جهت عمل نيكوترندزمين قرار د

              

   /الكهف(4) 
ر نزد ، ولى اعمال شايسته پايدا نيا هستندزيور زندگى د ، آرايش و فرزندان مال و” 

 “  از لحاظ اميد داشتن به آنها نيكوتر است پروردگارت از جهت پاداش بهتر و
 
 

 دوم بخش
 

 ويژگیهاي نظام
 اقتصاد اسالمي 

 

 

 ـ در آنچه كه گذشت گفتيم ؛از ويژگيهاي نظام اقتصاد اسالمي اينست كه : 390
 . فطرت انساني را مراعات مينمايد 
 . ارزشهاي فاضلة اخالقي را در نظر دارد 
 . حاجتهاي ضروري هر انسان را برآورده ميسازد 
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 اينك به شرح مؤجزي ازين ويژگيها ميپردازيم .
 

 اول : مراعات كردن فطرت انساني : 
ست . كرده ا ا خلقاهلل تبارك و تعالي انسان را همراه با مجموعة از غرايز ، خواسته ها و رغبته

نها آفرينش غرايز و اميال در اعماق نفس انساني جاداشته و حكمتهايي بيشماري در آريشة اين 
 ديگر به ز سويانهفته ميباشد . لذا نابود كردن اين غرايز و اميال از يك سو كار ناممكن است و 
نحراف و ورت امصلحت انسان نيز نميباشد . اما تقويم و تهذيب آن امر ممكن ميباشد . بلكه در ص

.  گردد شدن بايد دوباره به راه مستقيم هدايت شده گرد و خاك نشسته در روي آن پاك مكدر
نسان در راي اببنابرين هر نظام اقتصادييكه با فطرت انساني در تصادم و تناقض باشد ، خيري را 

 قبال نداشته و بقاء و استمراري نيز نخواهد داشت . 
ردي به در موا وده ورايز انساني را كامالً مراعات نمنظام اقتصاد اسالمي با توجه به اين امر ، غ

 تهذيب و تربيت آن ميپردازد . زيرا اسالم دين فطرت است . 
ه غريز از مظاهر اين مراعات كردن ، يكي هم تأييد و شناخت مالكيت فردي ميباشد و اين

  يد :رماايست كه در اعماق فطرت انسان جاگزين ميباشد . قرآن كريم با اشاره به آن ميف
       /الفجر(0) 
 “  . وثروت را بسيار دوست داريد” 

طري هر فامر  ديگر اينكه ، نظام ميراث را مقرر نموده است . زيرا محبت فرزندان و اقارب يك
در  گذارد تااث برانسان بوده و هر انساني درين انديشه ميباشد كه يكمقدار مال را به ايشان به مي

ي ريشانپزندگي بعد از وي به كسي محتاج نباشند و ترك كردن آنها بدون مال سبب اضطراب و 
 او ميگردد . 

لي كل خياز همينجاست كه قانون ميراث را كه در انسجام كامل با فطرت انسان است ، به ش
ه بت بن را كه نسعادالنة آن به معرض اجراء گذاشته است . قرآن كريم احساسات فطري انسا

دل  ها درفرزندانش دارد و شفقت و توجهي كه به آنها داشته و خوفي را كه از محتاج شدن آن
 دارد ، چنين تمثيل مينمايد :

              

    /النساء() 
ع شدن از ضاي ، بر آنان ] گذارند كسانى كه اگر فرزندانى ناتوان پس از خود به جاى مي  و” 

م . پس الز سند[ بتر از اينكه حقوق يتيمان ديگران را ضايع كنند ، بايد ] [ بيم دارند حقوقشان
 “    ندوار گوياست [ سخنى درست و ه آناندربار ] وبترسيد  اهلل[ از  نسبت به شأن يتيمان است ]
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      9        

           (/البقره) 
يرِ زه از انگور باشد ك آيا يكى از شما دوست دارد كه او را بوستانى از درختان خرما و” 

 ، در اشدلى بمحصو هر گونه ميوه و براى وى در آن بوستان از [ آن نهرها جارى است و درختانِ ]
در آن  ى كه، پس گردباد [است و خردسال داراى فرزندان ناتوان ] حالى كه پيرى به او رسيده و

مين آزار به ه منت و ريا و ؟ ] يك پارچه بسوزد آتش سوزانى است به آن بوستان برسد و
 “  يشيدتا بيند دهد شما توضيح مي آياتش را براى  اهلل[ اين گونه  كند صورت انفاق را نابود مي 

اصل از ح همچنان در نظام اقتصادي اسالم اين حق انسانها محفوظ ميباشد كه هر انسان بايد
را يززحمات و دسترنج خود مستفيد گرديده و نتايج فعاليتهاي خود را خودش بدست آورد . 

ش تالر حاصل سعي وت انساني اينست كه دحتي در اصل فطرمقتضاي فطري انسان چنين است و
يگري دخود مشاركت هيچ كسي را نمي پذيرد . اما مشاركت ديگران را بخاطر اغراض و مقاصد 

 :دميفرماي اده وصل فطري را تذكر دمانند حصول ثواب و اداي مسئوليت ، ميپذيرد . قرآن كريم اين ا
                

           الن(/حل1) 
زونى فپس آنانكه  ; روزى بر برخى فزونى داده است برخى از شما را در رزق و اهلل” 
روزى  ورزق  از بهر وريخود به بردگان خود بپردازند كه در  ، حاضر نيستند از روزى اند يافته

تأمينش  اللى دراستق خود اختيار و كه عطاى اوست و را ] اهللپس آيا نعمت  ; باهم برابر باشند
 “   ؟ منكرند [ ندارند

 عالمه قرطبي در تفسير اين آيد مينويسد :
ده است . اما كسانيكه فضليت و برتري اهلل متعال عدة شما را غني و تعدادي را فقير گرداني” 

در مال دنيا داده شده است ، هيچگاهي حاضر نميباشند كه بخشي از مال دست داشتة خود را به 
 1.“ غالم خود بدهد تا غالم او نيز مانند او غني گردد 

 و در آيت ديگري ميفرمايد :
                 

           

====================================================== 

 141ص 10ـ تفسير قرطبي ج1

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

305  

    /الروم(0) 
از  ] ر آنچهدا از بردگانتان ، آي [ خودتان براى شما مثلى زده است حال وضع و از ] اهلل” 
 ها تنعم ، شريكانى داريد كه شما در آن ] ايم [ به شما روزى داده ها ثروت ها و نعمت

م گانتان هز برداترسيد  گونه كه از يكديگر مي  همان ، و يكسان باشيد [ با هم برابر و ها ثروت و
جود وركتى مملوك چنين ش لك وما عبد و موال و برده و ترديد در ميان آزاد و بى ؟ ] بترسيد
[  ! ؟ و باشدمالكيّت شريك ا ، خالقيت و ، ربوبيت در اهلل، پس چگونه ممكن است مملوك  ندارد

 “    كنيم ، بيان مي  كنند گونه آيات خود را براى مردمي كه تعقّل مي  اين
 امام قرطبي در تفسير اين آيت ميفرمايد : 

 به شما ترين چيزءاست ، گويا اينكه ميگويد : مثالي از نزديكدرين آيت به معناي ابتدا« من» ” 
 “كه نفسهاي تان است ، بيرون آورده و براي تان بيان ميكند 

آيا كسي از شما راضي است كه غالم او در مال و نفسش مانند شما باشد ؟! ” : تا آنكه مينويسد
 1“شريك و همتاياني تعين ميكنيد ؟  ، پس چگونه براي اهلله اين امر را براي خود نميپسنديدزمانيك

ست كه اافته يبه همين ترتيب اكثر مبادي و مسايل اقتصاد اسالمي بر اساس فطرت انساني بناء 
 در بحثهاي آينده به صورت تفصيلي روي آن بحث خواهيم كرد . 

م ي لجاقابل تذكر است كه ؛ مراعات كردن غرايز انساني به اين معنا نيست كه نفس را ب
 ة مراعاتمسأل ذاشته و به هرجهتي كه حركت كند و هرگونة كه بخواهد به دنبال او برويم . زيراگ

ناست كه ين معخواسته هاي فطري انسان مستلزم چنين دنباله روي كوركورانه نميباشد . بلكه به ا
ولي .  ه شودتازمانيكه غرايز انساني مطابق اصل فطرت در حركت بود بايد خواسته هاي آن برآود

  يرد .زمانيكه به انحراف و بيراهه رفت بايد مورد تهذيب ، تربيت و مراقبت جدي قرار گ
 

 دوم : رعايت ارزشهاي فاضلۀ اخالقي : 
ا قي رـ مهمترين خصوصيت نظام اقتصاد اسالمي اينست كه تمام ارزشهاي متعالي اخال 392

اليت دي فعشها را به بهانة آزاجداً مراعات ميكند و به هيچ فردي جايز نميداند كه اين ارز
ي رزشهاااقتصادي پايمال نموده و از حدود آن تجاوز نمايد . زيرا جامعة اسالمي بر اساس 

 يد : ل ميفرمامتعا متعالي اخالقي چون ايثار ، محبت ، تعاون باهمي و صلة رحم ايجاد ميگردد . اهلل
    9          /المائده() 
تجاوز  يكديگر را بر گناه و ، و پرهيزكارى يارى نماييد يكديگر را بر انجام كارهاى خير و و ”

====================================================== 

 23ـ  22ص 14ـ تفسير قرطبي ج1

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

 

      

306 

 “  يارى ندهيد
ندارد  ي راهپس درين نظام، رذايلي مانند حسد ، دشمني ، كينه ، دروغگويي ، غدر و فريبكار

 ي حرامانسان مالي را بدست مي آورد حق ندارد كه آنرا در فحشاء و رذايل و لذتهاو چون 
يز را ن مصرف كند . بلكه چنانچه مكلف است كه آنرا از راه حالل بدست آورد ، اين مكلفيت

د پول و يخواهدارد كه آنرا در راه حالل و زدودن مظاهر فقر از جامعه مصرف نمايد و زمانيكه م
از مانند ب خالقيا ازدياد ببخشد ، جايز نيست كه آنرا از طريق براه اندازي مفاسد اسرماية خود ر

ه رشته خشد ككردن شرابخانه ها ، مراكز فحشاء و فساد ، سود خوري و ساير شيوه هايي ازدياد ب
 هاي دوستي و محبت در جامعه را خدشه دار ميسازد .

حول مات آن به ايمان و وجدان شخص البته توجه به بخشي از ين ارزشهاي اخالقي ومراع
 ر مراقبتوه بگرديده است ، مانند التزام به صدق ، وفا ، امانتكاري و غيره و بخش ديگر آن عال

 .ن نمايد آعايت رايمان ، دولت نيز حق دارد كه در جهت منع آن اقدام نموده و افراد را مجبور به 
 ء و شرابنوشي و غيره .مانند منع كردن از سود خواري ، بستن مراكز فحشا

 
 : برآوردن ضرورتهاي اصلي افرادسوم : 

ام ، ند طعـ هر انسان ضرورتهايي دارد كه بدون آن زندگي برايش ناممكن ميباشد . مان 393
هية تباشند . ار ميآب ، مسكن ، لباس و اشياييكه در ارتباط به اينها بوده و از همين اهميت برخورد

سالمي صاد او زندگي آبرومندانه براي هر فرد حتمي است و نظام اقت اشياي مذكور تا حد كفايت
اي هر عه بريگانه نظاميست كه درين ناحيه توجة جدي داشته و برآوردن اين ضروريات را در جام

نرا در آهركدام  لنوبهانسان امر الزمي دانسته و راهها و پالنهاي تهية آنرا نشاندهي نموده است كه با
ندگي زر ميدهد تا مقصد مذكور بدست آمده و تمام افراد جامعة اسالم از معرض اجراء قرا

 آبرومندانه برخوردار گردد . 
 اين وسايل را ميتوان چنين برشمرد :

كار  وـ اوالً : اصل اينست كه هر شخصي مكلف به تهية مايحتاج خود از طريق كسب  394
مين هت خود را بدست آورد . به حالل ميباشد و بايد خودش سعي و تالش نمايد تا ضروريا

ي كسان سبب است كه اسالم عزيز مردم را به كار كردن و كسب حالل تشويق و ترغيب نموده و
 را كه از دستمزد خود استفاده ميكند مورد ستايش قرار ميدهد . 

               

   /(10)الجمعة 
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 را اهلل ويد وجويا ش اهللرزق  از فضل و ، در زمين پراكنده شويد و چون نماز پايان گيرد و” 
 “   بسيار ياد كنيد تا رستگار شويد

 ميفرمايد :  پيامبر 
 (ْحد عن اِب برده بن نيار)مسند ا« ِه ِل بِيادِ  واعاماُل الراجُ ِب ف اقاالا ب ايإٌع ماب إُرورٌ عانإ أافإضاِل الإكاسإ  ُسِئلا الناِبُّ » 
و فروش و  در مورد بهترين كسب پرسيده شد ، ايشان فرمودند : بيع)خريد از رسول اهلل ” 

 “تجارت( به طريقة نيكو و كار كردن مرد با دست خودش 
و  كار و فعاليت مشروع را براي كسانيكه توان ـ دولت مكلف است كه زمينه هاي 395

 يت المالاز ب استعداد كار را دارند ، مهياء سازد و حتي اگر زمينه سازي بوسيلة دادن قرضه ها
يل كاري ة وساممكن است ، دولت مكلف است كه اين قرضه ها را به افراد بپردازد تا آنها به تهي

پيشه  جان وسالم ، امام ابويوسف قرض دادن به محتاخود قادر گردند . چنانچه فقيه بزرگوار ا
از  ه نقلوران بي بضاعت را از بيت المال جايز و ضروري دانسته است . عالمه ابن عابدين ب

 مينويسد :  ابويوسف 
براي شخص ناتوان )يعني كسيكه توان خريد و تهية وسايل زراعتي را ندارد تا زمينهاي ” 

بيت المال قرض داده شود تا وسايل زراعت را تهيه نموده و حاصل خراجي را بكارد ( بايد از 
 1“ زمين خود را ازدياد بخشد 

ز ااعتي اگرچه امام در مورد دهقاناني سخن ميزند كه به علت ناتواني و كمبود وسايل زر
 اسآنها قي يز بركشت كردن زمينهاي خراجي عاجز ميباشند ، اما ميتوان ساير پيشه وران محتاج را ن
يكي از  ايز وجنموده و براي آنها نيز گرفتن قرضه از بيت المال را جهت تهية اسباب كار و كسب 

 راههاي حل مشكل اقتصادي دانست . 
مي، ند ناتواني جسـ اگر فردي از برآوردن حاجتهاي خود عاجز بود و عواملي مان 396

ر ساي ، در آنصورتگرفت ي و ساير موانع سرراهش قرار، عدم كارياببزرگسالي، بيماري مزمن
يعت افراد خانواده مكلف اند كه مصارف او را طبق قواعد ذكر شده در باب نفقات در شر

 اسالمي ، بپردازند . 
بوده  فقير ـ چهارم : اگر كسي نبود كه مصارف او را تهيه كند و يا افراد خانواده اش 397

ه رداختپاو از بيت المال زكات  وتوان پرداخت مصارف او را نداشتند ، الزم است كه مصارف
 زكات شود . زيرا زكات حق خالص فقراء در اموال اغنياء ميباشد و پول جمع آوري شده از

 بزرگترين باب تضمين اجتماعي و عام براي فقراء و مساكين ميباشد . 
====================================================== 
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زم ، ال ـ پنجم : اگر بيت المال زكات ضرورتهاي فقراء و محتاجان را تكافؤ نميكرد 398
ان شاء  دد كهكه از بيت المال عمومي و ساير منابع عايداتي دولت ضرورتهاي آنها تأمين گر است

 اهلل به تفصيل آن را ذكر خواهيم كرد . 
اي ـ ششم : اگر در بيت المال عمومي دولت مال كافي جهت تأمين و تهية ضرورته 399

درين  بن حزمانمايند . عالمه محتاجان نبود ، بر اغنياء واجب است كه ضرورتهاي آنها را تهية 
 مورد ميفرمايد : 

بر اغنياي هر شهر و قريه فرض است كه به فقراي شهر و قرية خود توجه داشته و ضرورتهاي ” 
شان را برآورده سازند . در صورت امتناع ، اولياي امور بايد آنها را مجبور به اين كار نمايد . آنها 

نند، لباس الزم براي تابستان و زمستان را به آنها بدهند و مسكني بايد خوراك الزم را برايشان تهيه ك
 1“ سازند  كه آنها را از باران و سردي و گرمي و چشم مردم حفاظت كند براي شان مهيا

كات نها زتدليلي كه قول ابن حزم را از قوت و تأييد بيشتر برخوردار ميسازد ، اينست كه 
 رندغنياء داموال ااديگري نيز در يباشد بلكه غير از زكات حقوق يگانه حق فقراء در اموال اغنياء نم

 چنانچه در حديث شريف ميخوانيم :
عإُت راُسولا اَّللِا صالا »   « الزاكااةِ  الُِكمإ حاقًّا ِسواىما ي اُقوُل ِإنا ِف أامإوا لايإِه واسالا  عا ى اَّللاُ عانإ فااِطماةا بِنإِت ق ايإٍس قاالاتإ ْسِا

 دارمي ، كتاب الزكاة ، و احلديث ضعيف()جامع الرتمذي ، سنن ال                                              
ر اموال شما شنيدم كه فرمود : يقيناً د از فاطمه بنت قيس روايت است كه از رسول اهلل ” 

 “حق ديگري غير از زكات وجود دارد 
 اهلل متعال ميفرمايد : 

   9        9    

          1  

      .... /البقره(1) 
 واقعى ، بلكه نيكى ] مغرب كنيد نيكى اين نيست كه روى خود را به سوى مشرق و” 

[  ركاتح و رفتار ، منش و ميزان قرار گيرد ، كه شايسته است در همه امور شما مالك و كامل و
،  ندا وردهآپيامبران ايمان  كتاب آسمانى و فرشتگان و روز قيامت و و اهللكسانى است كه به 

اندگان اه مدر ر درماندگان و يتيمان و ثروتشان را با آنكه دوست دارند به خويشان و مال و و
 “  دهند [ بردگان مي  در راه آزادى ] سائالن و و

====================================================== 
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 امام قرطبي و امام رازي در تفسير اين آيت ميفرمايند : 
عات نفلي . و امام آنچه ميدهند ، غير از زكات بوده و از جملة وجايب است نه از جملة تطو” 

رازي طعام دادن به بيچارگان را ضمن مثالهاي اين وجيبه ذكر ميكند و امام قرطبي ميگويد : تمام 
علماء اتفاق دارند كه اگر باالي مسلمانان مشكلي نازل شد كه زكات براي رفع آن كافي نبود ، 

ميگويد كه آزاد  ام مالك صرف اموال از سوي اغنياء به اندازة كفايت واجب ميباشد . چنانچه ام
ساختن اسير مسلمان باالي تمام مسلمانان واجب است اگرچه اينكار با مصرف نمودن تمام اموال 

 1“شان ممكن باشد 
بنابرين ، از ديد ما براي رئيس دولت اسالمي اجازه است كه در صورت ضرورت،  ـ 400

ين ايج مسلميت حوعادالنة را به قدر كفا جمع آوري مال اضافي را از اغنياء تنظيم نموده و ماليات
نجام رست ادوضع نمايد . و اين زمينه را مهياء سازد كه اغنياء وجيبة شرعي خود را به صورت 

نند ان مادهند . و دولت پول جمع آوري شده را به نيابت از آنها در ضرورتهاي عاجل مسلمان
به  ورتهاع از دار اسالم و ساير ضردفاع از سرحدات كشور اسالمي ، تهية سالح و لوازم دفا

 مصرف برساند .
 ورياتالبته اين جواز در صورتي وجود خواهد داشت كه بيت المال مسلمين براي تهية ضر

 فوق الذكر و ساير ضرورتها تكافؤ نكند . 
 ميفرمايند : رسول اهلل 

ُ عانإهُ أانا راُسولا اَّللِا صا »  ُ لاى اعانإ عابإِد اَّللِا راِضيا اَّللا اِمرُي الاِذي ما قاالا ُكلُُّكمإ رااٍع فا لايإِه واسالا عا َّللا ماسإئُوٌل عانإ راِعياتِِه فااألإ
عإِلهاا واوالاِدِه ُة رااِعياٌة عالاى ب ايإِت ب ا سإئُوٌل عان إُهمإ واالإمارإأا ِه واُهوا ما  ب ايإتِ هإلِ أا عالاى النااِس رااٍع واُهوا ماسإئُوٌل عان إُهمإ واالراُجُل رااٍع عالاى 

 )متفق عليه(« مإ ماسإئُوٌل عانإ راِعياتِهِ  فاُكلُُّكمإ رااٍع واُكلُّكُ  عانإهُ أاَلا سإئُولٌ ما وا واِهيا ماسإئُولاةٌ عان إُهمإ واالإعابإُد رااٍع عالاى مااِل سايِيِدِه واهُ 
از رعيت  عي وفرمودند : همة شما را روايت است كه رسول اهلل  از عبداهلل بن مسعود ” 

د نة خوخود مسئول هستيد ، امام سرپرست مردم است و از رعيت خود مسئول است ، مرد در خا
ت راعي و مسئول رعيت خود است ، زن در خانة شوهر و فرزندانش سرپرست است و از رعي

 يد كهخود مسئول است ، غالم سرپرست مال سيد خود است و از رعيت خود مسئول است . بدان
 “ما راعي و از رعيت خود مسئول هستيد تمام ش

 امام نووي در شرح حديث فوق مينويسد :
راعي كسي است كه نگهبان و امين بوده و مسئول خير و اصالح چيزهايي ميباشد كه تحت ” 

سرپرستي و امارت خود دارد . پس كسيكه عهده دار سرپرستي كسي يا چيزي بود مكلف است 

====================================================== 
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راعات كرده مصالح ديني و دنيوي او را در نظر داشته و به حل كه امانت و عدالت را در آن م
 1“مسايل و مشكالت او بپردازد

 نفاق بردر ا واقعيت اينست كه در صورت كمبود و قلت موارد بيت المال مسلمين ، اغنياء بايد
مايند عدت نفقراء و حاجتمندان بريكديگر پيشدستي نموده و دولت اسالمي را با اموال خود مسا

 يرا اهللد . زاين امكان را براي دولت بدهند كه وسايل ضروري بقاء و دفاع خود را تهيه نماي و
بخل و  اده ودمتعال كساني را كه در راه وي انفاق ميكنند ، در آيات متعددي مورد ستايش قرار 

خاوت سبخيالن را نكوهش نموده است كه اين خود بهترين مشوق هر مسلمان در جهت انفاق و 
ل ترغيب متعا باشد . همچنان در سنت نبوي احاديث زيادي وجود دارد كه بر انفاق در راه اهللمي

 :ميكنيم  كتفاءداده و توصيه ها و اوامر زايد صادر نموده است كه درينجا به ذكر يكي از آنها ا
ُدإرِيِي قاالا ب اي إناماا َناإُن ِف سافاٍر »  اءا راُجٌل عالاى رااِحلاٍة لاُه قاالا جا  عالايإِه واسالاما ِإذإ  صالاى اَّللاُ ناِبيِ عا الما عانإ أاِب ساِعيٍد اْلإ

ِينًا واِِشااًَل ف اقاالا راُسوُل اَّللِا  ضإُل ظاهإٍر ف الإي اُعدإ بِِه عالاى مانإ َلا سالاما مانإ كاانا ماعاُه فا  عالايإِه وا ى اَّللاُ لا صا فاجاعالا ياصإِرُف باصاراُه ميا
اِل ماا ذاكارا حاَّتا راأاي إناا أاناهُ َلا حاقا ذاكارا ِمنإ أاصإنااِف الإما فا  لاهُ قاالا  زاادا نإ َلا لاهُ وامانإ كاانا لاهُ فاضإٌل ِمنإ زااٍد ف الإي اُعدإ بِِه عالاى ما ظاهإرا 

 )صحيح مسلم ، كتاب اللقطة(« أِلاحاٍد ِمناا ِف فاضإٍل 
روان   ه گفت : در حاليكه ما در سفري با رسول اهللروايت است ك از ابوسعيد الخدري ” 

 بوديم ، ناگهان مردي كه سوار بر شتر بود سر رسيد و به طرف راست و چپ مينگريست
ديدن  با متوجه حالش گردد( رسول اهلل  )ضرورت به چيزي داشت و ميخواست كه رسول اهلل 

ارد دضافي اد و كسيكه توشه و خوراكة او گفت : كسيكه سواري اضافي دارد ، به برادر خود بده
رفت تا آنكه گمان انواع مختلف اشياء را نام گ بايد به برادر خود بدهد . رواي گويد : رسول اهلل 

 “كرديم كه در آنچه اضافه از ضرورت نزد ما است ، هيچ حقي نداريم
ن ر مسلميامو ولياياگر اغنياء با رضايت و طيب خاطر در جهت انفاق الزم ، اقدام ننمايند ، ا

ايد كه ري نمحق دارد كه ماليات و تكسهاي عادالنة وضع كرده و آنها را مجبور به پرداخت مقدا
 ضرورتهاي دولت اسالمي و حاجت مستمندان را كفايت كند .

====================================================== 
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 : مطلب دوم
 
 

 ت عموميااساس
 

 نظام اقتصاد اسالمي 
 

طرت فمي ، د كه بر بنياد عقيدة اسالـ نظام اقتصاد اسالمي قواعد و اساسات عامي دار 401
هاي ردانسان و مصلحت عمومي بناء گرديده است و از همين اصول و مبادي ، جزئيات و راهك

 . يكنيمممختلف اقتصادي منشاء ميگيرد . در بحثي كه پيش روي داريم ، سه اصل عام را ذكر 
ـ   :آزادي كار اصل اول 

40 ش كوهرغيب نموده و كسالت و تنبلي را مورد نـ اسالم به كار و فعاليت و نشاط ت
 ا به اهللسان رقرار داده است و بهترين و با شرف ترين اعمال همانهايي را قرار داده است كه ان
كه با  صنعت واحد نزديك ميسازد . مانند عبادات و كار هاي خير و عام المنفعه مانند زراعت و

 نيت نيكو همراه باشد . 
 يت اقتصادي تشويق نموده و كارگر و سعي و تالشش را جهت كسبدر باب كسب و فعال

 رزق حالل مبارك خواند و مورد ستايش قرار ميدهد .
            /(10)الجمعه 
 “ ويدجويا ش اهللرزق  ز فضل وا ، در زمين پراكنده شويد و چون نماز پايان گيرد و” 

                

  /(15)الملك 
ز ا ويد وجوانب آن راه ر ، بنابراين بر اطراف و ساختاوست كه زمين را براى شما رام ” 
 “  (15.) رستاخيز به سوى اوست برانگيختن مردگان و ، و بخوريداهلل  روزى

 ميفرمايد : رسول اهلل 
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م كا  اَّللِا دااُودا عالايإِه اِإنا ناِبا ِدِه وا يا ماِل ماا أاكالا أاحاٌد طاعااًما قاطُّ خاي إرًا ِمنإ أانإ َياإُكلا ِمنإ عا »  انا َياإُكُل ِمنإ عاماِل لساَلا
 (صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، عن املقدام )« ياِدهِ 

ليه عهيچ كسي طعامي بهتر از طعام حاصل دستمزدش نخورده است و پيامبر اهلل داود ” 
 “السالم از دستمزد خود ميخورد

 1(. أنس عن عساكر ابن) .« له مغفوراً  ابت احلَلل بِ لا طا  نمِ  اَليً كا   تا ابا  نما » 
هنانش لب رزق حالل ميخوابد ، در حالي ميخوابد كه گناكسيكه شب خسته و مانده از ط» 

 «مغفرت گرديده است 
 وديده تشويق و ترغيب به كاركردن و بذل مساعي در نشاط اقتصادي به صورت عام وارد گر

يزان نوع خاصي را متعين نكرده است . اما يگانه شرطي كه گذاشته است ، اينست كه در م
زراعت ،  ارت ،تمام انوع و اقسام فعاليتهاي اقتصادي مانند تج شريعت كار حالل باشد . بنابرين

رايط و ابق شصنعت ، مضاربتها ، اجاره و امثال آنرا شامل ميگردد و هر انساني ميتواند كه مط
 ظروف خود به كسب حالل مشغول شود . 

گرچه د . ادر ميزان اسالم هيچنوع كار حالل و جايز، سبب كسرشان و بي ارزشي انسان نميشو
ه در ناست  عدة آنرا عمل حقير بدانند . زيرا قيمت و ارزش انسان در تقوا و استقامت در دين
الم كار اي اسثروت و كار و پيشه اش . به همين سبب است كه ميبينيم بزرگان دين ، علماء و فقه

 و پيشة آزاد داشتند و حتي عدة در برابر اجرت معيني براي ديگران كار ميكردند .
40 به  اسالم ـ يكي از شيوه هاي مستقيم ترغيب و تشويق ديني به كار و فعاليت اينست كه

رنده مك گيككمك كردن با فقراء و بيچارگان ترغيب و امر نموده و دست كمك كننده را بهتر از 
 و مستحق اجر و ثواب دانسته است .

 ( حكيم بن حزام نع كتاب الزكاة  لبخاري ،)صحيح ا« الإياُد الإعُلإياا خاي إٌر ِمنإ الإياِد السُّفإلاى » 
 “دست باال )دهندة صدقه ( بهتر از دست پائين )گيرندة صدقه( ميباشد ” 

ثواب عظيمي  همچنان زكات ، حج و ساير عبادات و شعبه هاي خير و انفاق در راه اهلل 
و اسباب آن كه دارد . اما اين ثواب عظيم جز از طريق اداي اسباب آن بدست آمده نميتواند . 

عبارت از حج ، زكات ، انفاق در راه اهلل متعال كه مهمترين آن تجهيز مجاهدين است و غيره 
ميباشد جز بوسيلة مال و دارايي ممكن نميباشد و اصل در حصول مال عبارت از كار و فعاليت 

شد . زيرا كار جايز اقتصادي ميباشد . بنابرين گفته ميتوانيم كه كار وسيلة اصلي كسب ثواب ميبا
است كه بوسيلة آن پول بدست مي آيد و بذل مال در راه اهلل متعال وسيلة كسب رضاي اهلل متعال 
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 و نيل به ثواب دارين ميباشد . 
 ميفرمايد :  از همين جاست كه رسول اهلل 

 (لعاص مرو بن اع)مسند اْحد ،عن « نِعإما الإمااُل الصااِلُح لِلإمارإِء الصااِلِح » 
 “ چه نعمت بزرگي است مال نيكو براي انسان نيكو كار! ” 

د شي خوـ انتخاب كار و پيشة مشروع مناسب براي هر فرد ، به اختيار و مصلحت اندي 404
طابق مت كه شخص گذاشته شده است . به اين معنا كه اسالم براي هر فرد اين آزادي را داده اس

كراهي بر و اجبراي خود انتخاب نمايد . بدون اينكه توان و استعداد و ذوق خود كار مناسبي را 
 وكار  درين زمينه وجود داشته باشد . و در نصوص شرعي هيچ نصي برخالف اين اصل ) آزادي

 فعاليت اقتصادي( وجود ندارد . 
و را نيت احقيقت اينست كه اين اصل برخاسته از تمايالت فطري انسان بوده و كرامت و انسا

رآن الوه بعانعكاسي از مسئوليت فردي انسان در برابر عملكردهايش ميباشد . محفوظ ميدارد و 
 مهمترين اصل در حفظ مصالح جامعه نيز ميباشد . 

و  بوده به اين شرح كه ؛ در فطرت انساني انگيزه ها و احساس آزدادي در كردار و گفتار
ن اين ه گرفتساختن و ناديدميخواهد كه داد وگرفتش را با آزادي و رضايت انجام دهد . پس هدر 

 انگيزه و ميل سالم فطري به هيچ صورتي به صالح انسان نميباشد . 
نيم كه ه ميكبلي ! احياناً فطرت سليم انساني گرفتار كجرويها و انحرافاتي ميگردد و مشاهد

 بجاي بعوض كسب منافع، راهي را در پيش ميگيرد كه جز ضرر حاصل ديگري ندارد و حرام را
سوي بنتخاب ميكند . درين حالت است كه به تقويم و رهنمايي ضرورت دارد و بايد حالل ا

ر خورداصراط مستقيم هدايت گرديده و آزادي او در دايرة حالل كه از وسعت خيلي زيادي بر
 است مقيد گردد .

ظ محفو همچنان در تأييد آزادي كار براي انسان ، كرامت و انسانيت او از خدشه دارشدن
رين بزرگت . زيرا انسانها آزاد و صاحب اختيار خلق شده اند و همين خصوصيت، يكي ازميماند 

، به  گردد مميزاتي است كه او را از ساير حيوانات متمايز ميگرداند . پس اگر آزادي او سلب
وقش حيواني مبدل ميگردد كه كس ديگري جلوش را گرفته و مطابق دلخواه خود به هرطرف س

ت حق و دول سلب آزادي انسان در مجال كار و فعاليتهاي اقتصادي جايز نبودهميدهد . بنابرين 
 ندارد كه مانع كار و فعاليتش گردد .

ت تصرفات حتي حجر )ممانع اين مفهوم را فقهاي بزرگوار ما درك نموده و امام ابوحنيفه 
داند كه و ميااني مالي( سفيه را جايز نميداند زيرا اين توع حجر را سبب پايمال شدن كرامت انس

 بمراتب بدتر از ضايع شدن مالش ميباشد . 
البته اين استدالل كه مصلحت فرد و جامعه تقاضا ميكند كه آزادي افراد با وضع قيود غير 
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شرعي محدود گرديده و به دولت بايد حق تعين كار افراد تفويض گردد ، هيچ معقوليتي نداشته 
باشد . زيرا انسان تنها به آب و غذا ضرورت ندارد كه خير و صالح هيچ كسي در آن نهفته نمي

شكمش را سير نمايد . بلكه به نسيم روح پرور آزادي نيز ضرورت دارد تا روح و وجدانش را 
نوازش داده و كيان انساني اش را تقويت كند . پس بايد مبدأ آزادي كار براي فرد اصل و اساس 

برابر آن بعنوان احكام استثنايي ازين اصل كلي قرار قرار گرفته و مقيد ساختن و وضع حدود در 
 گرفته و جز در موارد ضروري اعمال نگردد .

زيرا هر  عالوه بر آنچه گفتيم ، اعطاي آزادي كار باعث رشد و نموي استعدادها ميگردد .
ه غبت برفردي همان كاري در پيش ميگيرد كه مناسب حال و مورد پسندش ميباشد .و با شوق و 

دون بآن حركت ميكند . درينصورت توليد بيشتر صورت گرفته و عملش پربار ميباشد و صوب 
سلب  ش كارشك خير و رفاه اجتماعي را به دنبال دارد . بر خالف ، اگر آزادي افراد در گزين

ابق و مط گرديده و تعين كار از سوي دولت صورت گيرد سبب ميگردد كه براي افراد كار مناسب
و  نشاط ان ميسر نگردد كه در اثر آن استعدادها روز به روز كاهش يافته وخواست و رغبت ش

بتكار و در ا كار به تقليل ميرود . و هر فرد با كراهيت و دلتنگي بسوي كار رفته و هيچ رغبتي
موش ري خانوآوري نميداشته باشد . درينصورت است كه توليد كاهش يافته و استعدادهاي ابتكا

 الت بدون شك مستقيماً به جامعه بر ميگردد .ميگردد . ضرر اين ح
 س عدالتپست . و اخيرا؛ از ديدگاه اسالم انسان در برابر اعمال و كردار خود كامالً مسئول ا

ر جتي دحكم ميكند كه آزادي كامل برايش داده شود تا كاري را كه ميخواهد انجام دهد و ح
 عدم قبول پيآمد هاي كردار خود نداشته باشد . 

جود آنچه در مورد آزادي كار بيان كرديم ، ممكن است كه در وقت ضرورت و مخصوصاً باو
زماني كه از آزادي سوء استفاده صورت گرفته و كار و فعاليت آزاد فرد سبب اخالل در آزادي 
ديگران و متضرر ساختن مصالح همگاني گردد و سوء قصدي در وراي آن نسبت به جامعه و 

ه برسد ، درينصورت اولياي امور مسلمين حق دارند كه در كار و فعاليت دولت اسالمي به مشاهد
چنين افرادي دخالت كرده و او را مجبور سازند كه از كارهايي كه سبب اضرار جامعه ميگردد ، 
دستبردار شود . بر همين اساس است كه بعضي فقهاء نرخ گذاري را در مواردي جايز دانسته اند 

اد ضرورت اوليه مردم به قيمت مناسب امتناع ميورزد . همچنان مالكان كه فروشنده از فروش مو
فابريكه هاي خورد و بزرگ را ميتوانند كه مجبور به توليد مواد مورد ضرورت مردم و عرضة آن 

 1به قيمت مناسب كنند . 
اد ـ از پيآمد هاي حتمي مبدأ آزادي كار براي افراد ، يكي هم رقابت سالم و آزاد بين افر 405
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است كه داخل دايرة جايز و بر اساس اخالق اسالمي صورت ميگيرد . درين صورت است كه 
هر فردي ميكوشد تا كار و فعاليت خود را هر چه بيشتر وسعت داده و كيفيت كار خود را بلند 
ببرد تا از رقيب خود پيشي گرفته و منافع بيشتري كسب نمايد . البته چنانچه تذكر داديم ، شرط 

ي رقابت سالم اينست كه فريبكاري ، خدعه ، دشمني ، سقوط دادن عمدي و مصنوعي اساس
قيمتها به قصد متضرر ساختن ديگران ، احتكار فردي و گروهي و ساير اعمال منافي اخالق و 

 ارزشهاي اسالمي در آن وجود نداشته باشد . 
40 ف مي آيد ، اختال نتيجة حتمي ديگري كه از آزادي كار و فعاليت اقتصادي بدست ـ

راد با ي هاي افوانايو تفاوت در كار ، مقدار توليد و كسب منافع مالي ميباشد . زيرا استعداد ها و ت
 هم متفاوت بوده و سعي و تالش هر فردي در نتيجة كارش مؤثر است . 

ده اصل شاسالم اين تفاوت اقتصادي را ماداميكه در نتيجة اسباب و عوامل شرعي و مباح ح
يداند . مفراد د طبيعي دانسته و ميپذيرد و آنرا نتيجة الزمي تفاوت در استعدادها و دانش اباش

 چنانچه اهلل متعال ميفرمايد :
                

              

  /الزخرف() 
ان عيشت آنم؟ ما در زندگى دنيا  كنند آيا آنان هستند كه رحمت پروردگارت را تقسيم مي ” 

 رترىب[ بر برخى  مادى فكرى و ] برخى را از جهت درجات ، و ايم را ميانشان تقسيم كرده
 ; يرندگ[ به خدمت  ساير امور در امر معيشت و ايم تا برخى از آنان برخى ديگر را ] داده

 “ . ، بهتر است كنند رحمت پروردگارت از آنچه آنان جمع مي  و
پس اهلل متعال بين بندگانش تفاوت در رزق و مقدار ثروت و فقر را ايجاد كرده است تا يكي 

يگري را بكار بگمارد و هركسي يكي از ضرورتهاي انساني را برآورده نمايد كه در نتيجة آن د
 1تمام ضرورتهاي جامعه تكميل گردد 

اين تفاوتي كه اهلل متعال در بين افراد جامعه مقدر كرده است ، كامالً وابسته به اسبابي نموده 
حصر و حساب آن ناممكن ميباشد . اما است كه بين افراد وجود دارد و تعداد آن زياد بوده و 

مهمترين آن تفاوت در توانايي ها و استعداد هاي فطري انسانها ميباشد كه يك چيز دايمي بوده و 
 اقتصادي را كامالً از بين ببريم. زايل كردن آن در مقدور بشر نيست . بنابرين نميتوان اين تفاوتهاي

ر برابر مستمندان دارند به صورت درست اداء نموده و اما مهم اينست كه اغنياء مسئوليتي را كه د
حقي را كه اهلل متعال در اموال شان براي مستمندان تعين كرده است بپردازند . و اسالم با تأكيد 

====================================================== 
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 برين امر وسايلي را وضع كرده است كه اين حق را از اغنياء حصول و به مستحقين آن برساند .
ـ    : حق مالكیت شخصياصل دوم 

40  ـ حق مالكيت فردي يكي از بديهيات شريعت اسالمي بوده و حتي كسانيكه كه
براي  وانسته ميدانند كه اسالم حق مالكيت هر فرد را محفوظ دكمترين اطالع از شريعت دارند ، 

 هر فرد ممكن ميسازد كه مالك اموال و دارايي شخصي باشد . 
               /يسن(1) 
يم كه ا فريدهآايانى ايم براى آنان چهارپ اند كه ما از آنچه به قدرت خود انجام داده آيا نديده” 

 “ . آنان مالكشان هستند
 . و در سازدابت ميدرين آيت شريفه اهلل متعال مالكيت انسان را بر آنچه كه خلق كرده است ث

 جاي ديگري ميفرمايد :
            

 ()البقره/
ه بده را شسودهاى گرفته  و هاى شما براى خود شماست ] ، اصل سرمايه اگر توبه كرديد و” 

 “   يدگير نه مورد ستم قرار مي  كنيد و ه ستم مي كه در اين صورت[  ن مردم بازگردانيد
راد درين آيت نيز مالكيت افراد را ثابت نموده و ملكيت آنرا به صورت خصوصي به اف

 منسوب نموده است.
 در جاي ديگري ميفرمايد :

               /األنعام(15)
[  عقلىِ وبدنى  ، نزديك نشويد تا به حدّ بلوغِ ] به مال يتيم جز به روشى كه نيكوتر است و” 

 “   خود برسد
       1   اللي(/1ل  18ـ)
ل خود را انفاق ( همان كه ما1.) دارند ور مي [را از آن د مردم ارترين ]گبه زودى پرهيز و ”
  “  تزكيه نمايد[  نفس خود را كند تا ] مي 

         /المسد()
عذاب  را كه در دنيا اهللاز عذاب  آنچه از امكانات به دست آورد چيزى ] ثروتش و”  

 “  [ از او دفع نكرد استيصال است
اين آيات و امثال آن كه ملكيت اموال را منسوب به انسان نموده است ، واضحاً دال بر تأييد 
حق ملكيت فردي و خصوصي ميباشد . همچنان در سنت نبوي احاديث زياد وجود دارد كه اين 
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مبدأ را مورد تأييد قرار ميدهد .چنانچه ميفرمايد :

لُّ مااُل امإرٍِئ ِإَلا بِِطيبِ »   ة الرقاشي(اِب حر  د، عن عم)مسند اْح« ن افإٍس ِمنإهُ  َلا َيِا
 “حالل نيست گرفتن مال مسلمان مگر به رضايت و خوشي او” 

فردي  الكيتمعالوه بر آن ، در اسالم احكام ، قوانين و نظامهايي وجود دارد كه اساس آنرا 
 بر مبدأ سايلام اين متشكيل ميدهد . مانند نظام ميراث ، زكات ، مهرنكاح ، نفقات و غيره . تم

خواهد  يمعنابملكيت فردي بناء گرديده است . زيرا بدون اقرار حق مالكيت فردي ، قانون ميراث 
 بود و فرضيت زكات متصور نخواهد بود و مهر.....

نوع  وـ داليل و نصوص شرعي ايكه مبدأ مالكيت فردي را ثابت ميسازد ، عام بوده  408
واد مول ، كرده است . بنابرين شامل تمام اموال منقول و غيرمنقخاص مال و جنسي را متعين ن

وعي مال الف نخوراكه ، حيوانات، نباتات ، وسايل توليد و مواد استهالكي و غيره ميگردد و اخت
شماري  كند ودر موضوع مالكيت فردي قابل مناقشه نميباشد . زيرا نصوصي كه ملكيت را افاده مي

ناي ثتالبته به اس ديم مطلق بوده و مال را با صفت خاصي قيد نكرده است .از آنها را فوقاً ذكر نمو
سباب ااشياييكه حرمت ملكيت آن براي مسلمان ثابت است مانند خمر و خنزير و اموالي كه 
ر اي غيملكيت آن حرام باشد مانند اموال بدست آمده از طريق سرقت ، غصب و ساير طريقه ه

 شرعي .
40 كه  ه اسالم بر مبدأ حق مالكيت فردي مرتب كرده است ، اينستـ نخستين مقررة ك

ازه سي اجكهمگان را مكلف به احترام و عدم دستبرد به اموال ديگران نموده است و براي هيچ 
 نداده است كه مال كسي را بدون حق اخذ نمايد . 

       /(188)البقره
 “و نخوريد مالهاي تانرا بين تان به طريقة باطل و ناحق” 
             /النساء()
 “   ستى بزرگ ازيرا آن گناه ;نخوريد خود اموال را با ضميمه كردن به)ايتام ( اموالشان  و” 

 يكنند ،اوز مت كسانيكه اين التزام و مكلفيت را نقض كرده و به ملكيت ديگران تجبه همين عل
ل مستحق مجازات شرعي ميباشند . لذا عقوبت هاي سرقت ، رهزني ، خيانت ، چورو چپاو

ري اي تعزيهو تعداد ديگري بنام جزا “ حدود”مشروع گرديده است كه شماري ازين عقوبتها بنام 
 ناميده ميشوند .

حق مالكيت فردي كه در اسالم مقرر و محترم است ، به اين معنا ـ بايد دانست كه  410
نيست كه حق كامالً آزاد از هر قيد شرطي بوده و موقف اسالم به مثابة يك محافظ و نگهبان آن 
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. بلكه اسالم همچنانكه حق ملكيت فردي را ثابت دانسته و از آن حمايت ميكند ، آنرا منظم  باشد
يز گردانيده و از ابتداي كسب آن تا آخرين لحظات موجوديت آن مقررات و قوانيني و مقيد ن

وضع نموده است . پس اسالم در رابطه با ملكيت شخصي دو موقف دارد كه همگام و همزمان با 
هم پيش ميروند ، يعني از يك طرف اين حق را ثابت دانسته و مورد حمايت قرار ميدهد و از 

 حدود و قيود به تنظيم آن ميپردازد .جانب ديگر با تعين 
  قيودات وضع كردة اسالم در رابطه با ملكيت شخصي در اقدامات ذيل شكل ميگيرد .

ـ اول : در كسب و نشأت ملكيت شخصي اين شرط را گذاشته است كه بايد سبب  411
ي رعنشأت و توليد آن جايز و شرعي باشد . پس اگر سبب و وسيلة كسب ملكيت فردي غير ش

 ال مذكوركه م باشد ، اسالم از ملكيتي حمايت نكرده و آنرا مردود ميداند و حتي امر نموده است
يت به ب دوباره به صاحبان اصلي آن مسترد گردد . و اگر مالك اصلي آن وجود نداشت ، بايد

 د .المال تحويل داده شود . اسباب جايز و شرعي كسب ملكيت در اسالم قرار ذيل ميباش
بدست آوردن و استيالء بر اموال مباح ، كه شكار ، احياي زمينهاي باير ، بدست آوردن الف : 

علف هاي خود روي ، چوب جنگالت ، استخراج معادن ، و پيداكردن دفينه هاي ايام جاهليت 
شامل اين نوع ميباشند . البته هركدام اين موارد حدود و شروطي دارد كه بايد مراعات گردد و 

 1ه تفصيل ذكر گرديده استدركتب فقه ب
 ربت ،ب : عقدهاي مالي جايز مانند خريد و فروش ، هبه ، وصيت ، اجاره ، شركت ، مضا

 با همان يعت ودهقاني ، باغداري و غيره . البته با مراعات اين شرط كه عقدهاي مذكور مطابق شر
 كيفيتي صورت گيرد كه اسالم تعين نموده است .

ن دار آز مال متروكة ميت بدست مي آورد و شروط ، كيفيت و مقج : ميراث است كه وارث ا
 در كتب فقه اسالمي مفصالً ذكر شده است . 

اينها اسباب شرعي ملكيت فردي ميباشد و ملكيتي كه ازين اسباب نشئت كرده باشد ، مورد 
كيت تأييد و حمايت اسالم قرار ميگيرد و كميت و نوعيت آن مهم نيست . زيرا آنچه در باب مل

فردي مهم است شرعي بودن كسب آن است نه كميت و نوعيت آن . به تعبير ديگر ، از نظر 
شرعيت اسالمي سبب نشئت ملكيت فردي مورد بحث ميباشد . اگر اين اسباب جايز و شرعي بود 
، ملكيت ناشي از آن مورد حمايت و تأييد اسالم است و اگر اسباب مذكور غير شرعي و ناجايز 

يت ناشي از آن نيز غير شرعي و مردود ميباشد و اسالم از چنين ملكيتي حمايت و تأييد بود ، ملك

====================================================== 

رايط استفاده از شدر مورد  م دين فطرتنوشتة مؤلف مراجعه شود . همچنان كتاب اسال“ اإلسالميهالمدخل لدراسة الشريعة ” ـ به كتاب 1
 جنگل ، معدن و دفينه هاي زمان جاهليت بحثهاي مبسوطي دارد كه بايد به آن مراجعه شود .
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 نميكند .
ت و بنابرين ، اسالم از ثروت هنگفتي كه بوسيلة سبب مشروع بدست آمده باشد ، حماي

ه و نبود حفاظت ميكند . اما اگر سبب ملكيت يك پول هم غير شرعي باشد ، مورد حمايت اسالم
 ب مي آيد .حرام بحسا

مشروط بر اينكه اين ملكيت ناشي  1اسالم به ملكيت فردي زمينهاي خيلي وسيع اعتراف ميكند
از اسباب مشروع بوده و حقوق ديگران مورد تجاوز قرار نگرفته باشد . اما اگر يك وجب زمين از 

زيرا طريق غصب بدست آمده باشد مورد حمايت اسالم نبوده و استرداد آنرا حتمي ميداند . 
 غصب سبب شرعي و جايز ملكيت نيست . 

41 است  ردهـ دوم : قيودي را كه اسالم در رابطه با بقاء و ازدياد بخشيدن مال وضع ك
است .  انيدهبه صورت حقوقي تبارز ميكند كه در اموال افراد تعين كرده و اداي آنرا واجب گرد

ست . ايل آن در كتب فقه مذكور مانند زكات ، صدقات ، نفقات فرضي و ساير حقوقي كه تفص
ر آن ه مظهكهمچنان در رابطه با ازدياد بخشيدن سرمايه قوانين و مقرراتي را وضع نموده است 

 تعين و تحديد راههاي مشخص براي كسب مزيد سرمايه ميباشد . 
ه از كخصوصيت راهكار هاييكه اسالم براي ازدياد بخشيدن سرمايه وضع كرده است اينست 

ردم اية مر توليدي بوده و نميگذارد كه عدة مانند پرازيتهاي طفيلي به مكيدن سرميكطرف كا
ان ميتو مصروف شوند و از سوي ديگر منفعت فرد و جامعه را به صورت همزمان تأمين ميكند و

 مبرد . غيره نا تها وبعنوان مثال از انواع تجارتها ، زراعت ، شركتها با تمام انواع آن ، انواع صنع
راب احتكار ، شم اجازه نميدهد كه افراد و يا گروههايي از راهها حرام مانند سود ،اسال

 .بكشاند  فساد فروشي باز كردن قمارخانه ها و امثال آن به ثروت اندوزي پرداخته و جامعه را به
ه آن ريض باز نظر اسالم رشد سرمايه ازين راهها به پنديدگي و ورمي ميماند كه بدن انسان م

بيب نظر ط ميگردد و افراد جاهل آنرا نشانة صحتمندي و فربهي ميپندارند در حاليكه ازمصاب 
يد و با حاذق اين حالت نشانة مرض مهلكي است كه به زودترين فرصت انسان را نابود ميسازد

 هرچه زودتر در عالج آن بپردازد .
41  ز مال افاده و شيوة استـ سوم : در نظام اقتصادي اسالم قيودي هم در رابطه با استهالك

 شخصي وضع شده است كه مهمترين آن مراعات اعتدال در انفاق و مصرف مال است . 
 اهلل متعال ميفرمايد : 

        /األعراف(1)

====================================================== 
توانست ، دولت ميتواند كه كار زراعت ـ بشرط آنکه باير و ناكاشته باقي نماند و اگر ناكاشته ماند و به زراعت آن رسيدگي كرده ن  1

 . مترجمآنرا مطابق شرايط و موازين شرعي به كس ديگري بسپارد
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 “بخوريد و بنوشيد مگر اسراف نكنيد  ” 
              

 ()الفرقان/
 ، گيرندنگ ميتنه  [ميگذرند و متعارف و ، نه از حدّ معمول ] آنان كه وقتى انفاق ميكنند و” 

“  . [ همواره ميان اين دو در حدّ اعتدال است انفاقشان ] و

نساني هاي ايد در وجايب شرعي ، امور مباح و رفع ضرورتنقطة آغاز اعتدال اينست كه مال با
ورت صم به مانند خوردن و نوشيدن و غيره به مصرف برسد . اما مصرف آن در راهها باطل و حرا

حرم متهاي مطلق ممنوع بوده و كمترين مقدار آن نبايد در راههاي غير شرعي و حرام مانند لذ
سد . ال )براي مردان( و امثال آن به مصرف برجسماني ، شراب نوشي ، فحاشي ، پوشيدن ط

 و اعمال ه اندچنانچه امروز مشاهده ميكنيم كه ثروتمندان عياش و خداناترس به آن گرفتار گرديد
 روت وو كردار شان باعث شيوع فساد و بدكاري در جامعه گرديده و عدة از انسانهاي بي م

 .  ه اندردن خواهشات اين عياشان گرديدبيحياء بفكر باز كردن مراكز فساد و فحشاء و برآو
ـ چهارم : سلب و استمالك ملكيت فردي در وصيت ضرورت به مصلحت عامه يكي  414

ه از قيد هاي ديگري است كه در شريعت اسالمي وضع گرديده است . بايد بخاطر داشت ك
ي الماستمالك ملكيتهاي شخصي تنها در مواردي جايز است كه به مصالح علياي جامعة اس
 عد ازبوابسته بوده و جز از طريق استمالك آن برآورده نميشود . درينصورت دولت اسالمي 

ثالً ميد . پرداخت عوض كامل آن ميتواند كه ملكيت فردي اشخاص را به نفع جامعه استمالك نما
رداخت از پ دولت اسالمي ميتواند كه زمين و يا خانة شخصي كسي را بخاطر توسيع راه عامه بعد

 عوض مناسب آن استمالك نمايد .
و از ه و اهمچنان قضاء ميتواند كه ملكيت شخصي افراد را بخاطر اداي قرضي كه بااليش بود

 پرداخت آن اباء ميورزد ، جبراً به فروش رسانده و دين مردم را اداء نمايد . 
ـ   : حق میراثاصل سوم 

 ست . بنابرين اصل ، درـ يكي از راههاي كسب مشروع در اسالم ، حق ميراث ا 415
ه بر ة ورثصورتيكه شخصي وفات ميكند مال و متروكه اش به ورثة او ميرسد . البته حقوق و حص

راي زم باساس قاعدة )األقرب فاألقرب( توزيع گرديده و هر كدام آنها در صورتيكه شرايط ال
رعي شظام مطابق ن وراثت را دارا بوده و موانعي در برابرش قرار نداشته باشد ، حصة خود را

 ميراث بدست مي آورد . 
وراثت حقي است كه بر اساس خواسته هاي فطري انسان ، عدالت و احترام ارادة مالك اموال 
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بناء يافته است . و تثبيت اين حق از يكطرف باعث بذل مزيد سعي و تالش در كسب مال 
اد خانواده بحساب مي آيد گرديده و از سوي ديگر يك نوع تضمين خيلي قوي اجتماعي براي افر

. همچنان بهترين وسيلة توزيع سرمايه بوده و از تراكم آن نزد افراد محدود جلوگيري ميكند . 
بنابرين گفته ميتوانيم كه نظام ميراث يكي از مزاياي اسالم و بزرگترين بخش اقتصاد اسالمي را 

 تشكيل ميدهد . 
41 يه  ،ست اته هاي فطري انسان بناء يافته ـ اينكه گفتيم ؛ نظام ميراث بر اساس خواس

د تمايل ان خواين معناست كه چنانچه قبالً شرح شد ، هر انساني فطرتاً به فرزندان و بازماندگ
حساس اند ، كداشته و جداً متوجة آيندة آنها ميباشد و ازينكه آنها را فقير و بدون مال ترك 

راي اس است كه هر كسي ميخواهد تا بپريشاني و اضطراب برايش دست ميدهد . با اين احس
اي مدتي ود برخبازماندگان خود يك مقدار سرمايه به ارث بگذارد تا آنها در پيشبرد امور زندگي 

 از آن استفاده نمايند . 
، در  ست كهااينكه گفتيم ، عدالت و انصاف اساس اين نظام را تشكيل ميدهد ، به اين مفهوم 

همسر  ،تا مصارف نزديكترين وابستگان خود مانند فرزندان  زندگي دنيا هر شخصي مكلف است
كساني  يز بهنو والدين را بپردازد . پس عدالت حكم ميكند كه اموال و متروكة او بعد از مرگش 
موده و نفاده برسد كه در زندگي دنيا مكلف به پرداخت مصارف آنها بود تا آنها ازين اموال است

نهاست مدن آورثه عبارت از كساني اند كه يا ميت سبب بوجود آ حوايج خود را برآورده سازند .
 مادر ، مانند فرزندان يا كساني است كه سبب بدنيا آمدن خود شخص گرديده اند كه پدر و

ر او ز همسميباشند و يا كسي است كه در تمام زندگي همسفر و همراه او بوده است كه عبارت ا
 ميباشد . 

41  ء شدهميراث بر اساس احترام اراده و خواست صاحب مال بناـ و اينكه گفتيم نظام 
ب ه قرياست ، باين معناست كه ، هر شخصي ميخواهد كه اموال دست داشته اش بعد از مرگش ب

روكه اش ال متترين كسانش برسد . پس بايد اين اراده وخواست او مورد احترام قرار گرفته و امو
 به نزديك ترين كسانش داده شود . 

موده نعت اسالمي چگونگي تقسيم اموال متروكه را به صورت خيلي دقيق و مفصل بيان شري
رد ست داو عدالت كامل را در تقسيم آن در نظر داشته است . و بدون شك هر فرد مسلماني دو

 كه اموالش بعد مرگ مطابق اين تقسيم عادالنه به تمام ورثه اش برسد .
اشد ، اينست كه مبدأ وراثت باعث ازدياد نشاط و ـ امر ديگري كه قابل مالحظه ميب 418

فعاليت اقتصادي ميگردد . و اين امر كامالً واضح است . زيرا هر انساني تنها بخاطر خودش كار 
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نميكند ، بلكه اعضاي خانواده اش نيز برايش مهم است . به همين علت است كه ميكوشد تا 
كه ضرورتهاي كنوني شان را برآورده ميسازد ، ضرورتهاي تمام آنها را مرفوع سازد . او همچنان

تالش ميورزد تا اندوختة را بميراث بگذارد تا آيندة شان نيز تضمين گردد . اگر خودش در قيد 
حيات بود ، بدست خود مصارف آنها را بپردازد و اگر دار فاني را وداع گفته بود ، ورثه بتوانند كه 

هاي خود را تا مدتي برآورده سازند . اما اگر نظام ميراث از اندوختة كه به ميراث ميگيرند ضرورت
به نحويكه شرح گرديد وجود نداشته باشد ، همت انسان به ضعف گراييده و فعالتهايش تقليل 
مييابد . زيرا ميداند كه ثمره و حاصل سعي و تالشش به افراد خانواه و وابستگانش نميرسد . و 

قتصادي ، سست شدن مردم در كار هاي توليدي ، ضعيف همه ميدانيم كه كم شدن فعاليتهاي ا
 شدن انگيزه هاي كار عواملي اند كه اقتصاد جامعه را به صورت كل متضرر ميسازند . 

ر يرا دزاز جانب ديگر ، مبدأ ميراث بهترين تضمين اجتماعي در داخل خانواده ميباشد . 
يه سرما قيد حيات اند و به اين صورت وفات يكي از آنها سرمايه اش به كساني ميرسد كه در

يباشد او م ضرورت دارند . درينصورت است كه بازماندگان او كه اكثراً اطفال خوردسال و همسر
بب در معرض ضياع قرار نگرفته و باردوش جامعه و دولت اسالمي نميگردند و اين خود س

 تخفيف مسئوليتهاي مالي دولت ميگردد .
41 راكم از ت ن اسالمي سبب ميگردد كه سرمايه توزيع گرديده وـ توزيع ميراث مطابق قانو

يگردد مقسيم تآن بدست عدة قليلي جلوگيري شود . زيرا تركة ميت باالي تعداد زيادي از اقاربش 
ه در كروتي ثو از آنجاييكه انسان رندگي جاويدان ندارد وعمر او از چند دهه تجاوز نميكند ، 

 كند . ام ميدتي دوباره توزيع ميگردد و اين سلسله تا آخر دوطول عمرش اندوخته است بعد از م
اخته و سماده مشاهده ميكنيم كه اسالم راه توزيع سرمايه را به طريق مسالمت آميز و طبيعي آ

ي از زياد بدون اينكه تشدد و برخوردي صورت گيرد ، سرمايه هاي بزرگ تقسيم گرديده و تعداد
 ين امر يكي از مزاياي منحصر به اسالم است .آن برخوردار ميگردد و بدون شك ا

40 اعات مر ـ و در اخير بايد گفت كه تنظيم ميراث در اسالم به گونة نهايت دقيق و با
وانيم . نميت عدالت و انصاف صورت گرفته است كه مثال آنرا در هيچ قانون و تشريع ديگري يافته

يره را غالي و ميت ، ضرورتها و مكلفيتهاي ماسالم در تعين سهم هر فرد اموري مانند نزديكي به 
يبينيم نچه مدر نظر داشته و در روشنايي همين مالحظات سهم هر كدام را تعين نموده است . چنا

 كه سهم پسر را دوچند سهم دختر تعين نموده است . 
            (11لنساء/)ا 
 “   ر استوصيت ميكند اهلل شما را در مورد فرزندان تان كه براي پسر دو برابر سهم دخت”
علت آن درين است كه پسر به مال بيشتر ضرورت دارد و مسئوليتهاي مالي بيشتر از دختر را  
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بدوش دارد . چون او مكلف به پرداخت مهر و مصارف ازدواج است ، بعد از ازدواج مكلف به 
پرداخت مصارف همسر و اطفالش ميباشد ، در جمع عاقله داخل ميباشد و ساير مسئوليتهاي مالي 
كه تفصيل آن درين مختصر نميگنجد . پس عدالت حكم ميكند كه نصيب بيشتري از ميراث 

 برايش داده داده شود 
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 : مطلب سوم
 
 

 بیت المال 
 عايدات و مصارف آن 

 
 
 اول بخش

 

 عايدات بیت المال
 

 : زمینۀ سخن 
41  ـ بديهي است كه دولت اسالمي به مقدار زياد پول ضرورت دارد تا از يكطرف

با در  .مصارف دولتي را تكافؤ كند و از جانب ديگر ضرورتهاي مختلف مردم را مرفوع سازد 
ين نظر داشت اين نكته است كه وجوه مختلفي براي دولت اسالمي تعين گرديده است تا ا

 آوري نمايد .  مصارف را جمع
يلي مصارف و هزينة دولتي خ دولت اسالمي در ابتداي تشكيل خود در عهد رسول اهلل 

د . پردازبزيادي نداشت . زيرا مؤظفين و مامورين زيادي نداشت تا مصارف و معاشات آنها را 
و چون ت پرداخبلكه اگر افرادي را بكاري ميگماشت ، مقدار معيني اجوره از بيت المال برايش مي

بود ، نظم نكارش تمام ميشد اجورة او نيز به پايان ميرسيد . در وقت جهاد ضرورتي به لشكر م
جنگي  ورياتبلكه تمام مسلمانان را به سوي جهاد فرا ميخواند و آنها اسلحه ، اسپ و ساير ضر

يد سن ميرخود را تهيه نموده و به مصاف دشمن ميرفتند و اگر در پايان جنگ غنيمتي بدست شا
 بدست بين تمام مجاهدين حاضر در صحنه تقسيم مينمود . اموالي كه از زكات بدست مي آمد

 ه تشكيلبر فقراء و ساير مستحقين آن تقسيم ميگرديد . بنابرين ضرورتي ب شخص رسول اهلل 
 ارگانها و ادارات دولتي جهت تنظيم عوايد و مصارف دولت اسالمي احساس نميشد . 

را در پيش گرفته  به خالفت رسيد ، همان شيوه و كاركرد زمان پيامبر  چون ابوبكر صديق 
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و عوايد و مصارف دولت را ضبط و تنظيم نكرد . زيرا از يك طرف ضرورتي به آن احساس 
نميشد ، از سوي ديگر مدت خالفت شان خيلي كوتاه و مملوء از حوادث خيلي خطير و 

 سرنوشت ساز بود . 
رديده و گخالفت رسيد ، سرزمينهاي روم و فارس يكي پي ديگري فتح  به اما زمانيكه عمر 

يء ، فقلمرو خالفت اسالمي وسعت زيادي يافت و عوايد دولت اسالمي از مدركهاي غنايم ، 
كيفيت  وبفكر ضبط و تنظيم اين اموال  جزيه و زكات افزايش يافت . درين عصر بود كه عمر 

 مال را بخاطر حفظ اموال مسلمين ايجاد نمود .مصرف آن گرديد صندوق مخصوص بيت ال
نرا ايشان عوايد دولت اسالمي را به صورت خيلي دقيق تحت حساب گرفته و وجوه مصارف آ

 وليايدر ديوانهاي مخصوص تحت قيد و ضبط درآورد . معاشات مجاهدين اسالم و مؤظفين و ا
 دولت الح عامه و ضرورتهايامور مسلمين را به صورت منظم تعين كرد . وجوه مصارف بر مص

ورت قت ضرورا مشخص گردانيده و آنچه باقي ميماند در بيت المال مسلمين ذخيره ميكرد تا در 
 از آن استفاده نمايد . 

( در ك مليپس گفته ميتوانيم كه بيت المال مسلمين شباهت خيلي زيادي به خزانة عامه )بان
مام ه و تلت بعد از جمع آوري داخل آن گرديدعصر حاضر دارد كه تمام عوايد و حقوق مالي دو

خل و مصارف و هزينه هاي مالي دولت دوباره از آن اخذ ميگردد چون بانك مركزي مسئول د
 خرج دولت بوده و كنترول مالي را بعهده دارد  . 

4 ـ مدارك عايداتي دولت اسالمي عبارت اند از زكات ، خراج ، جزيه ، ماليات 
 .و غيره . و اينك شرح مختصري از هر كدام را تقديم مينماييم  گمركي ، خمس غنايم

 
 ات :ـزك ـ اول 

4  كاربـ كلمة زكات در زبان عربي به معناهايي چون نمو كردن ، زيادت و پاكيزگي 
رفته است . و در شريعت اسالمي عبارت از حقي است كه تحت شرايط مخصوص بر اموال 

 رايض و اركان اساسي اسالم بشمار ميرود . مردم فرض ميگردد. زكات يكي از ف
 يد : اهلل متعال در قرآن كريم در جاهاي متعددي به اداي زكات امر فرموده و ميفرما

     
“ و زكات را بدهيد ” 

 را بسوي يمن فرستاد برايش گفت :  معاذ  همچنان ، زمانيكه رسول اهلل 
 « ى فُ قاراائِِهمإ غإنِياائِِهمإ واتُ رادُّ عالا ؤإخاُذ ِمنإ أا مإ ت ُ مإوااِلِِ  اَّللاا اف إت اراضا عالايإِهمإ صاداقاةً ِف أا فاأاعإِلمإُهمإ أانا »  

 (خاري ، كتاب الزكاة عن ابن عباس )صحيح الب                                                            
بر اموال شان زكات را فرض گردانيده است كه از اغنياي شان به آنها بفهمان كه اهلل متعال ” 
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 “گرفته ميشود و به فقراي شان توزيع ميگردد
كه از س كسيصحابة كرام برين امر اتفاق دارند كه بايد با مانعين زكات جنگ صورت گيرد . پ

ن اباء ي آداافرضيت آن منكر ميشود ، كافر ميشود و اما كسانيكه فرضيت آنرا ميپذيرند اما از 
مين زكات اگر در داخل دار اسالم و تحت سيطرة دولت اسالمي قرار داشتند ، امام مسل ميورزند ،

گر . اما ا نمايدرا جبراً از آنها اخذ نموده و عالوه برآن جزاي تعزيري مناسبي برايشان تعين مي
 قابلممي در خارج حيطة دولت قرار داشته و از قوت و شوكتي برخوردار بودند ، دولت اسال

و اين سخن  با مانعين زكات به جنگ پرداخته شان اعالن جهاد مينمايد ، چنانچه ابوبكر صديق 
 مشهورش را گفت كه: 

 «نإِعِه تُ ُهمإ عالاى ما عالايإِه واسالاما لاقاات الإ  لاى اَّللاُ  صا وِل اَّللاِ وااَّللِا لاوإ مان اُعوِن ِعقااَلً كاانُوا يُ ؤادُّوناهُ ِإَلا راسُ » 
 (لكتاب و السنة عن اِب هريرة)صحيح البخاري ، كتاب األعتصام اب                                     

ند از من منع ميداد سوگند به اهلل كه اگر ريسمان كوچك زانوبند شتر را كه به رسول اهلل ” 
 “كنند با ايشان ميجنگم 

44 گردد كه مالك نصاب بوده و قرضدار ـ زكات بر هر زن و مرد مسلماني فرض مي
 نباشد و بر مال دست داشته اش يك سال قمري بگذرد .

قل و بايد دانست كه وجوب زكات بر مال است ، بنابرين در وجوب آن كبير و صغير و عا
ز امجنون يك حكم دارد و بعد از گذشت يكسال زكات باالي آن واجب ميگردد . اما قبل 

و  جارتيميگردد و اين حكم شامل پول نقد ، طال و نقره ، اموال تگذشت يكسال زكات واجب ن
 مواشي ميگردد .

د كه اما در مورد زكات حاصالت زراعتي و ميوجات و معادن تمام علماء متفق القول ان
گذشت يكسال شرط نميباشد . بلكه هنگام جمع آوري حاصالت و استخراج معدن بايد 

 بپردازد . مقدارمقرر شرعي آنرا بعنوان زكات 
زكات با گذشت يك سال بر ذمة مالك مالي كه بحد نصاب رسيده باشد واجب ميگردد 

ر تلف شدن تمام برين نظراست كه در اث اگرچه بعد از آن تمام مال او تلف گردد . امام ابوحنيفه 
شخص  واموال زكات واجب شده ساقط ميگردد . مگر در صورتيكه امام زكات را خواسته باشد 

 ور از پرداخت آن خود داري كرده باشد .مذك
45  ـ مقدار نصابي كه سبب فرضيت زكات ميگردد ، نظر به اختالف اصناف اموال

 مختلف مي باشد و تفصيل آن قرار ذيل است : 
 

 :: زكات مواشي  الف
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4 ات كـ مواشي شامل حيواناتي مانند شتر ، گاو ، گوسفند و بز ميشود كه تفصيل ز
 : آن چنين است

 الف : نصاب شتر و مقدار زكات آن :
 مقدار زكات آن   تعداد شتر 

 گوسفندي كه شش ماه را تكميل كرده باشد و يا بزي كه يكسال را شتر   ـ  5
 تكميل كرده باشد.

 دو گوسفند .   شتر 14ـ  10
 سه گوسفند.  شتر 1ـ  15

0  ـ4 چهار گوسفند.  شتر 
5  ـ5 تر مادة كه يك سال را تكميل كرده ش“) بنت مخاض” يك   شتر

 باشد .(
  شتر مادة كه دو سال را تكميل كرده باشد “) بنت لبون ” يك   شتر 45ـ

). 
4  ـ0  شتر مادة كه سه سال را تكميل نموده و قابل سواري “) حقه” يك  شتر

 وحمل گرفتن باشد.(
1  ـ5 كرده باشد )شتر مادة كه چهار سال را تكميل “ جذعه ” يك   شتر

). 
  ـ0 بنت لبون” دو   شتر. “ 

1  1ـ0 حقه” دو  شتر. “ 
11  1ـ بنت لبون” سه  شتر.“ 

 دو حقه و يك بنت لبون . شتر 14ـ  140
 سه حقه . شتر 15ـ  150

10  1ـ چهار بنت لبون. شتر 
10  1ـ يك حقه و سه بنت لبون . شتر 
 ون .دو حقه و دو بنت لب شتر 18ـ  180
10  1ـ سه حقه يك بنت لبون. شتر 

        00 چهار حقه يا پنج بنت لبون . شتر 
و بر “ بنت لبون” برهمين قياس بر شترهايي كه از دوصد اضافه گرديد ، بر هر چهل شتر يك 

 الزم ميگردد . امام ابوحنيفه ، امام ثوري وامام نخعي برين نظر اند كه اگر“ حقه”هر پنجاه شتر يك 
تعداد شترها از يكصدو بيست اضافه شد ، فريضة زكات دوباره آغاز ميگردد و در هر شتر يك 
گوسفند الزم ميگردد تا تعداد آنها به يكصدو چهل و پنج برسد . بعد از آن دوحقه و يك بنت 
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مخاض الزم ميگردد و چون به يكصدو پنجاه رسيد ، سه حقه الزم ميگردد و بعد از آن دوباره 
 رديده در هر پنج شتر يك گوسفند الزم ميشود .آغاز گ

شرط ديگري كه بعد از تكميل بودن نصاب زكات و گذشت يكسال براي فرضيت زكات 
ا امام . ام شتر الزم است ، اينست كه شتر هاي در چراگاه ها بچرد و مصارف كمتري داشته باشد

اشد ، راي وجوب زكات نميببرين نظر است كه چريدن شتران در چراگاهها شرط الزم ب مالك 
ات و زك بلكه شتراني كه در صحرا ميچرند و يا توسط مالك آن علف داده ميشوند يكسان بوده

 آن باهم برابر است . و در كمتر از پنج شتر زكات فرض نميگردد .
4 ب : نصاب گاو و گاوميش   ـ 

 مقدار زكات       تعداد      
0  ـ  مذكري است كه يكسال راتكميل نموده و به  وآن گاو“ تبيع” يك  گاو

دوسالگي داخل شده باشد .اگر بعوض آن ، گاو يكسالة ماده را 
 بدهد نيز پذيرفته ميشود .

و آن گاو مادة است كه دو سال را تكميل كرده باشد “ مسنه ” يك  گاو 5ـ  40
 .شود و اگر موجود نبود بعوض آن ، گاو دوسالة مذكر نيز پذيرفته مي

0  ـ دو رأس تبيع گاو 
0  ـ يك مسنه و يك تبيع گاو 
 دو مسنه  گاو 8ـ  80
0  ـ سه رأس تبيع گاو 

 يك مسنه و يك تبيع  گاو 10ـ  100
 دو رأس مسنه و يك تبيع گاو11ـ  110

10 سه رأس مسنه ويا چهار رأس تبيع  گاو

دد . ه ميگرچهل گاو يك مسنه اضافبعد از آن بر همين قياس بر هر سي گاو يك تبيع و بر هر 
بعد از تكميل بودن نصاب ، گذشت يكسال و چريدن در چراگاهها نيز شرط وجوب زكات 

وسط ميگويد كه چريدن در چراگاه شرط وجوب زكات نبوده و آنكه ت ميباشد . امام مالك 
 . مالك آن علف داده ميشود و يا در صحرا ها و چراگاهها ميچرد با هم يكسان است 

 ي گاودر وقت شمار كردن، نصاب گاو و گاوميش باهم يكجا حساب ميگردد و در كمتر از س
 زكات فرض نميباشد .

48 : ـ ج : زكات گوسفند و بز 
 مقدار زكات   تعداد     
)گوسفندي كه شش ماه را تكميل كرده باشد . و در “ جذعه” يك   10ـ  40

ت كه يكسال را تكميل و آن بزي اس“ ثنيه” عدم موجوديت آن يك 
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كرده باشد . اما اگر تمام گوسفندها كمتر از ششماه داشتند ، در 
 آنصورت يكي از آنها گرفته ميشود 

11  ـ00  دو گوسفند 
01 ـ سه گوسفند 
 چهار گوسفند 400

و  بعد از آن بر هر صد گوسفند يك گوسفند الزم ميگردد و در وقت شمارش نصاب بز
ساب ميشود و شرط وجوب زكات اينست كه گوسفندان در صحرا گوسفند با هم يكجا ح

 بچرد . 
 :جات : زكات حاصالت زراعتي و ميوه با

4  ـ بر هر چيزي كه اهلل متعال بر زمين ميروياند و قابليت خشك شدن و ذخيره شدن را
ميگردد . باشد ، عشر الزم  1“پنج وسق” داشته و وزن و پيمانه ميگردد و مقدار آن اضافه تر از 

البته اين مقدار در صورتي است كه از آب باران ، جويبار و دريا ها به صورت طبيعي آبياري 
گردد . اما اگر با وسايلي مانند واترپمپ ، دلوها و غيره وسايل آبياري گرديده و مصارفي را در پي 

 داشت ، درآنصورت نصف عشر )بيستم حصه( الزم ميگردد . 
زمين  يد : در هر چيزي كه مقصد از كشت كردن آن گرفتن حاصل ازميگو امام ابوحنيفه 

  :يفرمايد مسالم باشد ، زكات واجب ميگردد بجز از ني ، گياه ، چوب و امثال آن . پيامبر عليه ال
 « ُعشإِر ِح ِنصإُف الإ يا اِبلناضإ ماا ُسقِ ُر وا فِيماا ساقاتإ السامااءُ واالإعُيُوُن أاوإ كاانا عاثارَّيًّ الإُعشإ » 

 (تاب الزكاة ، عن عبدهللا بن عمر ك)صحيح البخاري،                                                       
نار آب ه در ككدر آنچه كه بوسيلة باران )دريا ، چشمه و جويبار( آبياري ميشود و درختاني ” 

تر يلة شآن زراعتي كه بوس قرار داشته و بوسيلة ريشه هاي خود آب ميخورد ، عشر است و در
 “ “ آب داده ميشود نصف عشر است 

رفتن گاين حديث شريف عام بوده شامل سبزيجات نيز ميشود زيرا از كشت كردن آنها نيز 
وم ان عمحاصل از زمين مقصد ميباشد ، پس ازين ناحيه شباهت به حبوبات پيدا ميكند . همچن

ق نج وسپت واجب ميگردد و مقدار آن نبايد به حديث ثابت ميكند كه در قليل و كثير آن زكا
 نصاب مقيد گردد ، زيرا در وجوب زكات حاصالت زراعتي مرور يكسال شرط نميباشد بنابرين

 معتبر نيز ندارد . 
دالل ث استكسانيكه ميگويند كه زكات بر چيز كمتر از پنج وسق واجب نميگردد ، به اين حدي

 ميكنند .

====================================================== 

 ـ يک وسق شصت صاع ميشود و صاع تقريباً يک و نيم كيلو است.1
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ُ عانإهُ عانإ الناِبيِ عانإ أاِب ساِعيٍد اْلإُ »  ماا أاقالُّ ِمنإ َخاإساِة أاوإُسٍق صاداقاةٌ  واسالاما قاالا لايإسا فِي عالايإهِ لاى اَّللاُ  صا دإرِيِي راِضيا اَّللا
 لزكاة( ايه ، كتاب )متفق عل« أاوااٍق   ِمنإ َخاإسِ أاقالا  ِف  واَلا ِف أاقالا ِمنإ َخاإساٍة ِمنإ اْلإِبِِل الذاوإِد صاداقاةٌ واَلا 

وسق زكات  فرمودند : در كمتر از پنج روايت است كه رسول اهلل  از ابي سعيد الخدري ” 
 “نيست و در كمتر از پنج شتر زكات نيست و در كمتر از پنج اوقيه نقره صدقه نيست 

اين حديث صحيح بوده و حكم آن خاص است و از عموميت حكم حديث فوق الذكر 
 ست . اص گردانيده است و ميدانيم كه حديث خاص هميشه مقدم بر حديث عام اچيزهايي را خ

 اما عدم اشتراط گذشت يكسال به اين علت است كه چون زراعت به درو كردن برسد ،
ال ست يك نموي آن تكميل گرديده و ضرورتي به باقي گذاشتن ندارد . اما در ساير اشياء گذش

ل جة كمادركه ممكن است درين مدت، زيادت و مفاد آن به به اين علت معتبر دانسته شده است 
 . برسد

ت را همچنان نصاب بخاطري تعين شده است كه مال به اندازة باشد كه تحمل پرداخت زكا
 داشته باشد واين مالحظه در زكات حاصالت زراعتي نيز قابل تأمل است . 

  :: زكات طال و نقره  ج
 41  اجب رسيده و بر آن يك سال بگذرد ، زكات برآن وـ طال و نقره كه به حد نصاب

و  ميگردد . نصاب نقره دوصد درهم است كه در مقابل آن پنج درهم زكات فرض ميگردد .
ينار م و دنصاب طال بيست مثقال تعين شده است و زكات آن نيم مثقال است . و اگر تجارت دره

را يكجا بايد بپردازد .)صرافي( ميكرد ، در پايان سال زكات سرمايه و فائدة آن

 دارد ، وجود در مورد زيورات زنان كه براي استعمال بوده و آنرا به عاريت ميدهند ، دو نظر
 وال بايدير امعدة برين اند كه بر آن زكات الزم نيست . و شمار ديگري برين نظرند كه مانند سا

 زكات آنرا بپردازد .
 :: زكات معادن  د

41 خته پردا ز معادن نيز مانند اموال ظاهري بوده و زكات آن بايدـ اشياي بدست آمده ا
نند ايعات مايا م شود . اشياييكه از معادن بدست مي آيد اعم از جامدات مانند طال ، نقره ، آهن و

ده مل بونفت ، سنگهايي كه قابليت شكستن را دارند مانند جواهرات مختلف همه درين حكم شا
 ء گردد . ( ادا5%از تصفيه به حد نصاب برسد زكات آن بايد ) و در صورتيكه مقدار آن بعد

 مس الزم استخميگويد : بر اشياي بدست آمده از معدن كم باشد و يا زياد ،  امام ابوحنيفه 
 زيرا معدن نيز در حكم ركاز شامل است . 

اگرچه  د .اشاما در جواهراتي كه از بحر بدست مي آيد ، مانند لؤلؤ ومرجان زكات الزم نميب
 د . امام احمد بن حنبل آنرا در حكم معدن قرار داده و زكات را باالي آن واجب ميدان
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 : : ركاز )دفينه هاي زمان جاهليت( هـ
4 ير ـ  ركاز اموالي را ميگويند كه مربوط به عهد جاهليت بوده و از زمينهاي غ

ورده ارد كه آنرا بدست آشخصي و راههاي عام بدست مي آيد . چنين اموال به كسي تعلق د
  فرمودند : است و بايد خمس آنرا بعنوان زكات واجبي بپردازد . چنانچه رسول اهلل 

ُُمُس » ا  ( ره )صحيح البخاري ، كتاب الزكاة عن اِب هري« ِف الريِكااِز اْلإ
 “  در ركاز )دفينه هاي زمان جاهليت( خمس است ” 

زد و ه ركاز را بدست آورد بايد خمس آنرا بپرداپرداخت خمس حكم عام بوده و هر كسيك
  درين حكم مسلمان ، غير مسلمان ، طفل ، بالغ ، مجنون و غيره با هم برابر اند .

شناخت اينكه مال بدست آمده از عهد جاهليت است و يا نه ، از عاليمي ممكن است كه بر 
د رسم بت ، اسم پادشاه ، خط آن نقش بسته است . اگر در آن عاليمي از عهد جاهليت بود مانن

مخصوص و يا تاريخ مربوط به آنها ، پس مال مذكور ركاز بوده و احكام ركاز باالي آن جاري 
ميگردد . اما اگر باالي آن نشانه هايي از عهد اسالمي وجود داشته و عاليمي چون آيات قرآني ، 

ده و احكام لقطه باالي آن بو 1“لقطه” تاريخ هجري و غيره و جود داشت  در آنصورت در حكم 
 جاري ميگردد . 

نرا آو اگر ركاز در زمين شخصي كسي پيدا شود مربوط به مالك زمين بوده و بايد خمس 
 بپردازد و يابندة آن هيچ حقي در آن ندارد . 

 : (: عروض )اموال تجارتي و
4 اع ـ عروض جمع عرض است هر جنس غير از قيمت را ميگويند . و شامل تمام انو

م غرض ه مرداموال و امتعه اعم از نباتات ، حيوانات ، اموال منقول و غير منقول ميگردد . ك
 تجارت و كسب منفعت به خريد و فروش آن ميپردازند . 

كسال يزكات در اموال تجارتي زماني فرض ميگردد كه قيمت آن به حد نصاب طال رسيده و 
مهم  د بلكهاز حد نصاب در طول سال اعتبار نداربر آن بگذرد . البته زيادت اموال و كمي آن 

صل ابع ااينست كه در اول و نهايت سال حد نصاب پوره باشد و منفعت حاصله از تجارت نيز ت
ن يمت آسرمايه بوده و در نهايت سال همراه با اصل سرمايه قيمت گذاري گرديده و مطابق ق

 زكاتش پرداخته ميشود .
 زيه :ـجـ دوم 
44 ارت از مقدار معين مالي است كه از فرد ذمي اخذ ميگردد . به تعبير ديگر ـ جزيه عب

جزيه مالياتي است كه بر افراد غير مسلمان وضع ميگردد كه بعد از داخل شدن تحت ذمة 

====================================================== 
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 مسلمانان به دولت اسالمي پرداخته و در مقابل آن از تسهيالت عامه و خاصه مستفيد ميگردند . 
 يم ، سنت نبوي و اجماع صحابه ثابت ميباشد . مشروعيت جزيه در قرآن كر

 اهلل متعال ميفرمايد : 
               

              

   /التوبه()) 
 پيامبرش و اهللا آنچه ر ، و آورند روز قيامت ايمان نمي  و اهللبا كسانى از اهل كتاب كه به ” 

ر دست خود د، بجنگيد تا با  پذيرند دين حق را نمي  ، و شمارند ، حرام نمي  اند حرام كرده
 “ ( .) ، جزيه بپردازند اند فروتن [ متواضع و نسبت به احكام دولت اسالمي  ]كه يحال

عيت اخذ جزيه را از مجوسيهاي بحرين اخذ نمودند . وفقهاي كرام بر مشرو و رسول اهلل 
جزيه از غير مسلمان اجماع دارند .

45 . رينبناب ـ شرط وجوب و پرداخت جزيه عبارت از عقل ، بلوغ و مرد بودن ميباشد 
حت صزنان و سالخوردگان الزم نميگردد . همچنان سالمت اعضاء ، جزيه بر اطفال ، مجانين ،

 ،بينا جسماني نيز از شروط الزم براي لزوم جزيه ميباشد . بنابرين شخص مريض مزمن ، نا
 اردجود دوبزرگسال و ناتوان مكلف به پرداخت جزيه نميباشد . در مورد راهب نظريات مختلفي 

اگر  ند كه، عدة به صورت مطلق راهب را مكلف به اداي جزيه ميدانند . و شمار ديگري گفته ا
ر . در غي يباشدراهب همراه با مردم زندگي كرده و توان كار را داشته باشد مكلف به اداي جزيه م

 آن از اداي جزيه معاف ميباشد . 
4 يفهذ ميگردد و امام ابوحنـ جزيه در نهايت هر سال الزم گرديده و همانوقت اخ 

 ميگويد كه جزيه در ابتداي سال الزم گرديده و در نهايت سال اخذ ميگردد . 
 مقدار آن قرار ذيل است : 

 درهم  1بر فقيري كه توان كار را داشته و بالفعل شامل كار ميباشد . ساالنه 
 درهم  4بر شخص متوسط الحال ساالنه 

 .درهم  48بر شخص متمول ساالنه 
ست ذاشته امي گاما بعضي فقهاء مقدار آنرا غير معين دانسته و تعين آنرا به امام و دولت اسال

 تا مطابق شرايط زماني و مكاني مقدار آنرا تعين نمايد . 
4  ـ جزيه زماني ساقط ميگردد كه شخص ذمي مسلمان شود و يا دولت اسالمي از

جزية بعضي از شهرهاي شام را به اهل  ابوعبيده حمايت ودفاع از اهل ذمه عاجز گردد . چنانچه 
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 1آن مسترد كرد زيرا لشكر مسلمانان توان دفاع وحمايت از آنها را نداشتند . 
 قه حيرهدر منط“ صاحب قس ناطف“ ”صلوبا بن نسطونا”در صلحنامة كه بين خالد بن وليد و 

لف به ر آن مكبپردازيد در غي اگر از شما دفاع كرديم بايد جزيه را” نوشته شد ، آمده است كه 
 “پرداخت جزيه نميباشيد تا زمانيكه توان دفاع و حمايت از شما را حاصل نماييم

 راج : ـخ ـ سوم
48  ـ خراج عبارت از مالياتي است كه بر زمينهايي مقرر ميگردد كه بدست مجاهدين فتح

نموده و حاصالت آنرا گرديده و دوباره بدست صاحبان اصلي آن گذاشته ميشود تا آنرا كشت 
  2بردارند ..

مينهاي بود كه ز نخستين كسيكه اين شيوه را عملي نمود ، خليفة راشد عمر بن  الخطاب 
ان ، ق ايشزراعتي عراق را كه توسط مجاهدين فتح گرديده بود بعد از مشورت با صحابه و تواف

اج برآن خر اييكهرر نمود . زمينهدوباره به صاحبان اصلي آن سپرد و خراج معيني را باالي آنها مق
 تعين گردد ، بنام زمينهاي خراجي ياد ميشود . 

4  . ـ خراج به دو نوع است 
راعت زالف : خراج وظيفه )خراج معين ( : آنست كه نظر به مساحت و كيفيت زمين و نوع 

 در آن مقدار معيني مقرر ميگردد .
 ازد .الت زمين را بعنوان خراج ميپردب : خراج مقاسمه : آنست كه نسبت معيني از حاص

 مانند ربع ، خمس و امثال آن .
ردن بل سپفرق بين اين دونوع خراج در اينست كه خراج معين ، مقدار معيني است كه در مقا

 زمين به شخصي بااليش واجب ميگردد و شخص مذكور مكلف است كه همان مقدار معين را
اج به وب خرتبه اخذ ميگردد . اما در خراج مقاسمه وجبپردازد و اين مقدار ساالنه فقط يك مر

ين . عت زمزمين و حاصالت آن تعلق ميگيرد نه به تسليم نمودن زمين و ميسر ساختن زمينة زرا
و  باير كه درين صورت اگر صاحب زمين با وجود ميسر بودن امكانات زراعت ، بازهم زمين را

ه ك. همچنان در خراج مقاسمه هر باري  بدون زراعت گذاشت خراج بااليش واجب نميگردد
 زمين حاصل ميدهد بايد مقدار معين آنرا به دولت اسالمي بپردازد . 

ـ مقدار خراج با در نظر داشت نوع زمين و حاصلخيزي آن تعين ميگردد تا مبادا خراج  440
ورد بيان تعين شده بر صاحب زمين خيلي سنگين و بيش از حد باشد . علماء مالحظاتي را درين م

نموده اند كه ميتوان از خالل آن ، معيار هايي را بدست آورد و مطابق آن كيفيت و نوع زمين را 

====================================================== 
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تعين نمود . اين مالحظات شامل مقدار حاصلخيزي زمين ، نوع زراعتي كه در آن ممكن است ، 
 آن ميگردد .  ارزش مالي حاصالت ، طريقة آبياري زمين ، و مسافت زمين از شهر و بازار ها و امثال

ـ اگر صاحب زمين از كشت كردن زمين خويش عاجز ماند ، درين صورت فقهاي  441
ر مقابل دي را مذهب حنفي برين نظرند كه امام ميتوان زمين را به ديگري به اجاره بدهد و يا شخص
وري آ ز جمعااجورة معيني استخدام كند و اجوره و مصارف زمين را از بيت المال بپردازد . بعد 

 هد . ين بدحاصالت زمين ، تمام مصارف را همراه با خراج آن اخذ نموده و بقيه را به صاحب زم
ن ز كشتامام ابويوسف ميگويد : براي كسيكه به علت تنگدستي و نبود وسايل كشت و كار ا

 را تهيه ل كارزمين خود عاجز ماند ، بايد از بيت المال مسلمين برايشان قرض داده شود تا وساي
 نموده و زمين خود را كشت كند و از حاصالت آن قرضهاي خود را بپردازد . 

 دد كهفقهاي شاقعي و حنبلي ميگويند كه در صورت عاجز ماندن صاحب زمين ، مأمور ميگر
و اسپارد . گري بآنرا به ديگري به اجاره بدهد و يا از آن دستبردار شود تا دولت آنرا به شخص دي

رك ز مدابدون كشت و كار به شكل باير نگهدارد ، اگرچه خراج آنرا ا حق ندارد كه زمين را
 مبدل ديگري بپردازد . زيرا در صورت عدم كشت و كار ، زمين زراعتي به خارزار و خرابه

 ميگردد و اينكار جايز نبوده و بيت المال مسلمين را متضرر ميسازد. 
نهاد ن پيشضلة عدم كشت و كار در زميواقعيت اينست كه راه حلهايي كه فقهاي اسالم براي مع

  نمايد . نتخابنموده اند ، همه قابل عمل بوده و دولت اسالمي ميتواند كه مناسب ترين آنها را ا
 عشور )مالیات گمركي( ـ چهارم 

44 به  .دد ـ تكسها و ماليات گمركي است كه بر اموال اهل ذمه و مستأمن ها مقرر ميگر
ه غرض الم بمال التجارة خود را از يك شهر به شهر ديگر در دار اس اين معنا كه اگر شخص ذمي

 لمانيتجارت انتقال ميدهد ، محصول آن كه نصف عشر است اخذ ميگردد . و مستأمن )غير مس
ه دار ارت بكه با گرفتن امان داخل سرزمين مسلمانان ميگردد ( زمانيكه اموال خود را غرض تج

ام قاعدة ع شر يكعنرا بعنوان ماليات گمركي بپردازد . البته تعين اسالم وارد ميكند ، بايد عشر آ
بوع دولت مت كم و يا زياد شده ميتواند . يعني اگر“ عمل بالمثل” بوده و در تبعيت از قاعدة 

ه كه ب شخص مستأمن محصول زيادتر از عشر از تجار مسلمين اخذ مينمود ، از تجار آن دولت
د از ينمودنماليات بيشتر از عشر اخذ ميگردد و اگر كمتر اخذ مسرزمين مسلمين داخل ميشود ، 
 تاجران آنها نيز كمتر اخذ ميشود . 

44  ـ فقهاي حنفي ، زيديه و بعضي از فقهاي حنابله اين شرط را گذاشته اند كه مال
در حاليكه امام   1التجارة ذمي بايد به حد نصاب برسد تا محصول گمركي باالي آن الزم گردد . 
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 چنين شرطي را معتبر نميداند .  مالك 
ه محصول گمركي در سال يكبار از شخص ذمي و مستأمن گرفته ميشود . اما در صورتيك

 ،مايد شخص مستأمن مال خو را دوباره به وطن خود برده و بار ديگر وارد مملكت اسالمي ن
 محصول گمركي باردوم نيز از او اخذ ميگردد . 

 ها :  غنیمت ـ پنجم 
ميگويد : عبارت از مالي است كه بعد از جنگ با كفار  ـ غنيمت ، چنانچه ابن تيميه  444

ناميده است . زيرا سبب زيادت در “ انفال” بدست مسلمانان مي افتد . اهلل متعال مال مذكور را بنام 
 1اموال مسلمين ميگردد . 

 غنيمت در مجموع شامل چهار صنف ميگردد : 
 اول : اسيران جنگي 

 دوم : اسيران غير محارب 
 سوم : زمينها و اموال غير منقول

 چهارم : اموال منقول 
رابر ببعد از شكست در ران جنگي مرداني اند كه عمالً درميدان جنگ حضور داشته و اسي

ز قبول اده و . اين صنف اسيران اگر به كفر خود اصرار ورزيسلمانان، به اسارت در آمده باشندم
ختيار ايل را ذ، امام مسلمين ميتواند كه در مورد آنها يكي از چهار حكم دميكناسالم خود داري 

 نمايد: 
 ـ قتل كردن . 1

 . ـ غالم ساختن 
 . ـ آزاد ساختن در مقابل فدية مالي و يا تبادله با اسيران مسلمان 
 2ـ احسان گذاشتن و آزاد كردن بدون فديه . 4

ز او ساقط ميگردد و امام ميتواند كه فيصلة هاي اما اگر اسيري مسلمان شد ، جزاي قتل ا
گانة ديگر را كه عبارت از غالم ساختن ، آزادي در مقابل فديه و آزاد كردن بدون عوض اند سه

 3تطبيق نمايد .
ـ اسيران غير محارب شامل زنان ، اطفال و اشخاص غير شامل در جنگ ميباشند . قتل  445

غنايم بحساب آمده و بين مجاهدين تقسيم ميگردند . و اگر امام اينها جايز نيست ، بلكه از جملة 
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مصلحت را درين ديد كه آنها را در مقابل فدية مالي آزاد سازد ، چنين كاري برايش جايز است و 
مال بدست آمده ازين طريق جزء غنايم بحساب آمده و باالي مجاهدين تقسيم ميشود . همچنن 

، اما عوض آنرا بايد از سهم مقابل اسيران مسلمان تبادله نمايد  امام صالحيت دارد كه آنها را در
مصالح عامه به مجاهدين بپردازد . واگر آنها را با گذاشتن منت و احسان و بدون عوض آزاد 

 1. ميسازد ، بايد مجاهدين را راضي نمايد تا آنها از حقوق خود گذشته و عوض مالي را بپذيرند
44 تاب كاز ابو عبيد و “ األموال ” شده بحثهايي در كتات  ـ در مورد زمينهاي فتح ”

ه كاز ماوردي صورت گرفته است كه خالصة آن چنين است ؛ زمينهايي “ احكام السلطانيه
 مسلمانان برآن تسلط مييابند ، سه نوع ميباشد : 

رفته ذيرا پ الف : قسم اول آنست كه باشندگان و مالكين آن قبل از جنگ با مسلمانان ، دعوت
ريعت ابق شو به اسالم داخل ميشوند ، اين زمينها در ملكيت آنها باقي مانده و عشر آنرا مط

 اسالمي ميپردازند و در اصطالح شرعي بنام زمينهاي عشري ياد ميشوند . 
طابق ورت مب : نوع دوم آنست كه در برابر خراج معين با انعقاد صلح فتح ميگردد . درين ص

 رت ميگيرد و چيز بيشتر از آن بااليشان الزمي نميباشد . مفاد صلحنامه عمل صو
 صلح به صورت عموم به دو شكل صورت ميگيرد . 

 .شود  اول : آنست كه صلح به اين شرط صورت گيرد كه ملكيت زمينها به مسلمانان سپرده
 درين صورت زمينها در ملكيت اوقاف مسلمين داخل گرديده و حاصل آن در مصالح عامة

 ان به مصرف ميرسد.مسلمان
انده و اقي مدوم : نوع دوم آنست كه صلح به اين شرط انعقاد يابد كه زمين در ملكيت آنها ب

برخالف  نند ،ساالنه خراج معيني را بپردازند . درين صورت ميتوانند كه زمين را به فروش برسا
 نوع اول كه فروش زمين در آن غير جايز ميگردد . 

 تسلط يي است كه بعد از جنگ بدست مسلمانان فتح گرديده و تحتج ـ نوع سوم آن زمينها
 شان واقع شده است . در مورد اين زمينها اختالفاتي بين فقهاءوجود دارد . 

باالي  مده وآامام شافعي ميگويد : اين نوع زمينها مانند ساير اموال منقول ، غنيمت بحساب 
 ر دهند ،م قراا و رغبت خود آنرا در دسترس امامجاهدين تقسيم ميگردد . اما اگر مجاهدين به رض

شته ن گذاجايز است و درين صورت جزء اموال وقفي قرار گرفته و در اختيار بيت المال مسلمي
 ميشود و حاصالت آن در مصالح عامة مسلمانان بمصرف ميرسد . 

نيفه ميگويد تقسيم چنين زمينها را به هيج صورت جايز ندانسته است . امام ابوح امام مالك 
كه در مورد چنين زمينها امام مسلمانان اختيار دارد و ميتواند كه آنرا بين مجاهدين تقسيم نمايد كه 
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درين صورت به زمينهاي عشري تبديل ميگردد و هم ميتواند كه آنرا دوباره به صاحبان اصلي آن 
خراجي مبدل گرديده  برگشتانده و خراج معيني باالي آن وضع نمايد كه درين صورت به زمينهاي

وباشندگان آن اهل ذمة مسلمانان ميشوند . همچنان ميتواند كه آنرا وقف مسلمانان نمايد كه درين 
صورت در جملة دار اسالم داخل ميشود . فرقي ندارد كه مسلمانان در آن سكونت اختيار نمايند 

ر آن سكونت اختيار نمايند و يا اينكه در ملكيت دولت اسالمي بوده و مشركين را اجازه دهد كه د
 . البته تنازل از ملكيت آن به نفع مشركين به هيچ صورت جايز نميباشد . 

 ز اخراجابعد  امام ابوعبيد اين نظر را ترجيح داده است كه امام ميتواند زمينهاي مفتوحه را
اي قهه فخمس آن بين مجاهدين تقسيم نمايد و يا آنرا وقف مسلمين قرار دهد . و نظري را ك

أي نابرين رت . باحناف ارائه كرده است ، متضمن نظرية است كه امام ابو عبيد آنرا ترجيح داده اس
 احناف درين مسئله به نظر ما صائب و قابل ترجيح ميباشد . 

44 جنگ  د كهـ اموال منقول كه عمدتاً مال غنيمت را تشكيل ميدهد ، زماني تقسيم ميگرد
ر ري در دامع آوجسلمانان متحقق گردد . امام ميتواند كه آنرا بعد از به پايان رسيده و پيروزي م

به  ار اسالمبه د حرب تقسيم نمايد و هم ميتواند كه تقسيم آنرا به تأخير انداخته و بعد از رسيدن
 تقسيم آن اقدام نمايد . 

يم تقس ن آنرا به مستحقي“ اسالب” زماينكه ميخواست غنايم را تقسيم نمايد ، در قدم نخست 
نند ل ميباشد مااست اموالي است كه همراه با كافر مقتو“  سُلَب”كه مفرد آن “ اسالب ” نمايد . 

ي ناسايشلباس ، سالح ، اسپ و غيره چيزهايي كه در ميدان جنگ با خود دارد . اما بعد از 
ه با يكه همراانكس مجاهدي كه آنرا به قتل رسانده است اين اموال را به وي ميسپارد . بعد از آن به

ق ه ، مطابهل ذملشكر مسلمين آمده اند ولي سهم مستقلي در غنايم ندارند مانند زنان ، اطفال و ا
ز بيشتر ا ار آنخدماتي كه به مجاهدين انجام داده اند بخششهايي ميدهد البته به اين شرط كه مقد

يد . كه ينماهدين تقسيم مسهم مجاهد نشود . بعد از آن خمس را جدا نموده و بقيه را باالي مجا
 براي پياده يك سهم و براي سواره سه سهم داده ميشود . 

روزي اه پيامير مسلمانان ميتواند كه براي كسانيكه شهكاري هايي در ميدان جنگ نموده و ر
د كه از يتوانممسلمانان را آسان ساخته اند ، هدايايي عالوه بر سهم شان بدهد و اين هدايا را 

 د و يا از اصل مال غنيمت بدهد . خمس بپرداز
 يء : ـف ـ ششم 
 ت ميـ فيء تمام اموالي را ميگويند كه مسلمانان بدون جنگ و قتال از كفار بدس 448

 شركينآورند . فقهاي كرام جزيه ، خراج ، محصوالت گمركي ، مالي كه در مقابل صلح با م
د م فيء ياا بناست مي آيد تمام اينها ربدست مي آيد و اموالي كه بعد از فرار كفار در منطقه بد

 كرده اند . 
آنرا از مشركين گرفته و به مسلمانان  اين اموال را بخاطري به اين اسم ناميده اند كه اهلل 
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برميگرداند و همين برگشت معناي لغوي فيء ميباشد . زيرا اهلل متعال انسانها را بخاطر عبادت خود 
ر استفاده و استعانت براي اداي عبادت در اختيار شان گذاشته خلق نموده است و اموال را بخاط

است . و كافر به سبب كفري كه مرتكب ميگردد ، از مقصد اصلي انحراف نموده است لذا اهلل 
متعال نفس ومال او را براي بندگان مؤمن خود مباح قرار داده است . زيرا كه آنها اين اموال را در 

 1ند . راه عبادت اهلل بكار نميبر
  اصل ثبوت فيء درين آيت كريمه ميباشد :

                

             /الحشر() 
ا ، شم ندازگرداببه پيامبرش  از آنها)مشركين( به عنوان غنيمت اهللرا كه  يهاي زمين اموال و ”

 هللا يل، و [ و در نتيجه به زحمت نيفتاديد شترى نتازانديد ] به دست آوردنش اسب و يبرا
“ . تتواناس يبر هر كار اهلل ، و كند چيره مي  پيامبرانش را بر هر كه بخواهد مسلط و

 فيء مالي است كه بدون جنگ از مشركين بدست مسلمانان برسد . پس
 موارد ديگر :  ـ هفتم 
44 دارد ـ از موارد و مدارك ديگر بيت المال مسلمين ، اموالي است كه مالك مشخص ن. 

 لاودايع و امث ،مانند كسيكه وفات ميكند و هيچ وارثي بجا نميگذارد ، اموال غصب شده ، عاريتها 
 اخت مالكان اصلي آن ناممكن باشد . آن كه شن

عالوه برآن ، دولت اسالمي ميتواند كه زمينهاي باير را قابل كشت نموده و آنرا به اجاره بدهد 
و يا كساني را در مقابل اجرت معيني استخدام نمايد و حاصل آنرا به بيت المال مسلمين انتقال 

اق برگزيد كه در ملكيت كسري ، خانوادة در مورد زمينهاي عر دهد . اين طريقة است كه عمر 
شاهي و اشرافيان ، حكام و درباريان او قرار داشت و آنها در جريان جنگ فرار نموده ويا به قتل 
رسيدند . پس امام ميتواند كه چنين زمينها را تحت ادارة دولت قرار داده و كساني را استخدام 

و حاصل آنرا به بيت المال تحويل دهد و يا  نمايد تا در مقابل اجرت معيني آنرا كشت نموده
و شيوة دوم را عثمان  اينكه در مقابل اجارة معين ساالنه آنرا به افرادي بسپارد . شيوة اول را عمر 

  . 2بكار برد 
ت وجوديماز موارد ديگر بيت المال ، مالياتي است كه امام مسلمين در وقت ضرورت و عدم 

پوره  مه رار ثروتمندان مقرر مينمايد تا مصارف دولت و خدمات عامال كافي در بيت المال ، ب
 نموده و ضرورتهاي اصلي حاجتمندان را تكافؤ نمايد .
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 دوم بخش 

 

 مصارف بیت المال
 

 اول : زكات : 
ر دتعال ـ اموال جمع آوري شده از زكات منحصراً به كساني توزيع ميگردد كه اهلل م 450

 . ميفرمايد : قرآن كريم ذكر نموده است 
         5    

               (/التوبه0) 

[  نپخش آ جمع و كارگزاران ] [ و گير زمين تهيدستان ] ، فقط ويژه نيازمندان و صدقات” 
ان [ بردگ ىآزاد براى ] ، و [ قلوبشان را به دست آورد به خاطر تمايل به اسالم آنانكه بايد ] و
[  اين احكام ] ; استدر راه ماندگان  و اهلل[در راه  هزينه كردن ] و قرضداران[  پرداخت بدهى ] و

 “ .  حكيم است دانا و اهلل ، و ستاهلل ااى از سوى  فريضه
كساني اند كه مدارك عايدات و يا معاش و اجورة شان تكافوي ضروريات اولية “ فقراء ”

زندگي او و خانواده اش نكند و مساكين كساني اند كه هيچگونه درآمدي نداشته و از نهايت فاقه 
كساني اند كه در ادارة جمع آوري زكات مصروف “ عاملين ” شين شده اند و زمينگير و خانه ن

دو نوع اند . يكي كافري كه بخاطر منفعتي چون مسلمان شدنش و يا دفع “ مؤلفة القلوب” اند و 
ضررش چيزي از مال زكات برايش داده ميشود و ديگر آن مسلماني است كه بخاطر ثابت قدم 

 1تشويق امثالش چيزي از مال زكات برايش داده ميشود . شدن در اسالم و يا بخاطر 
شامل كمك به غالماني ميشود كه با صاحب خود عقد كتابت نموده و ميخواهد “ في الرقاب” 

كه در مقابل پرداخت مبلغ معيني آزاد گردد . همچنان آزاد ساختن اسيران مسلمان نيز شامل اين 
بخاطر مشكالت و ضرورتهاي مباح و جايز خود قرض  كساند اند كه“ الغارمين” بند ميباشند . 

گرفته اند و از باز پرداخت آن عاجز شده اند . اما اگر بخاطر معصيتي قرضدار شده اند ، مستحق 
2زكات نميباشند تا آنكه صادقانه توبه نمايند . 

نفقه و  مجاهديني كه در راه اهلل مصروف جهاد اند . پس از مال زكات براي“ في سبيل اهلل ” 
مصارف فاميلهايشان داده ميشود و وسايل جهاد مانند اسلحه ، مهمات و اسپ مطابق ضروريات 
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 عصر از آن تهيه ميگردد . 
 خود را سيلة آنمسافري است كه در سرزمين بيگانه تنها مانده و پولي ندارد كه بو“ ابن سبيل” 

 به وطن خود برساند . 
.  1ز ميباشد . اما دادن زكات به كافر جايز نيستدادن زكات به هر يك ازين اصناف جاي

از بني هاشم و بني عبدالمطلب در زكات مستحق نميباشند .  همچنان صاحبان قرابت به پيامبر 

 دوم : زكات و خمس معادن و ركاز : 
ال ـ زكات معادن و خمس ركاز در همان بخشهايي بمصرف ميرسد كه زكات ساير امو 451

 ، حيوانات ، مال التجاره و حاصالت زراعتي به مصرف ميرسد .  مانند طال ، نقره
 سوم : غنیمت : 

يرسد مـ خمس مال غنيمت كه به بيت المال تحويل داده ميشود ، بر كساني به مصرف  452
 كه اهلل متعال در سورة انفال ذكر نموده است : 

            1  

    /األنفال(1) 
د كم باش رديد ]فايده به دست آو از راه جهاد[ به عنوان غنيمت و بدانيد هر چيزى را كه ] و” 

،  برشان پيامخوي ( وو سلم  آله)صلى اهلل عليه و او رسول  و اهلل[ يك پنجم آن براى  يا زياد
“   در راه ماندگان است مسكينان و يتيمان و و

سهم اهلل متعال و سهم خود را در مصالح عامة اسالم و مسلمين به مصرف  رسول اهلل 
ميرساند و چهار سهم باقيماندة ديگررا به مستحقين آن ميداد . البته آنكه بيشتر محتاج بود ، مقدم 

 2اينكه اين سهم را به طور مساويانه بين شان تقسيم نمايد .  ميداشت . بدون
 چهارم : فيء : 

هلل است . ـ مال فيء بر كساني تقسيم ميشود كه در قرآن كريم در سورة حشر ذكر شده ا 453
 متعال ميفرمايد :

             1  

   1            
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           5    

            

              

      /الحشر(10ـ) 
 اهللبه  اختصاص رش بازگرداندها به پيامب ي[ اهل آن آباد هاى زمين اموال و از ] اهللآنچه ” 

ما شرومندان ان ث، تا مي در راه ماندگان دارد مستمندان و يتيمان و اهل بيت پيامبر و پيامبر و و
 از آنچه ريد واحكام[ آنچه را پيامبر به شما عطا كرد بگي از اموال و ] . و دست به دست نگردد

[  بخشى از غنايم ( ]7.) سخت كيفر است اهللرا زي ; بترسيد اهللاز  ، باز ايستيد و كرد يشما را نه
ل ه فضك ي، در حال اند اموالشان بيرون رانده شده فقيران مهاجرى است كه از ديار و يبرا
( 8.) دتگويانن، اينان همان راس كنند مي  يجويند وخدا وپيامبرش را يار  يرا م ي اهللخشنود و
 [ مدينه ييعن ايمان ] هجرت و يز مهاجران در سرا[ كه پيش ا از انصار است ] ي[ كسان براى ] و

 يها ينهدر س ، و اند دوست دارند آنان هجرت كرده يرا كه به سو ني[كسا و ، ] گرفتند يجا
 ود ترجيحبر خ آنان را ، و يابند  يبه آنچه به مهاجران داده شده است نم يداشت چشم خود نياز و

 ز بخلارا كه  يكسان . و [باشد متاع به مال و ] ي، گرچه خودشان را نياز شديد دهند  يم
انصار  نان ]كه بعد از آ ينيز كسان ( و9.) ، اينان همان رستگارانند اند حرصشان بازداشته و
ا مان بر مبه اي برادرانمان را كه ! ما و : پروردگارا گويند  يكه م ي[ آمدند در حال مهاجرين و

يقيناً  ! ردگارا. پرو كينه قرار مده ، خيانت و نسبت به مؤمنانهايمان  در دل ، و پيشى گرفتند بيامرز
 “  (10.) يمهربان تو رؤوف و

قسيم تخمس فيء اخذ گرديده و به پنج حصة مساوي ” فقيه مشهور امام ماوردي ميگويد : 
رف خود و بود كه از آن در حيات مبارك خود مصا ميگرديد ، يك سهم آن متعلق به رسول اهلل 

وفات  عد ازرا برميداشتند و بقيه را در راه مصالح عامة مسلمين مصرف مينمودند . ب اهل خود
ختن ، سا ايشان اين سهم كامالً در مصالح مسلمانان مانند مصارف ارتش اسالمي ، تهية سالح

 راهها و پلها ، پرداخت معاشات قضات و ساير مؤظفين و امثالهم به مصرف ميرسيد .
عبدالمطلب  ميشد كه شامل بني هاشم و بني صاحبان قرابت با پيامبر سهم دوم آن مربوط به 

 واست . سهم سوم آن مخصوص ايتام و حاجتمندان بود . سهم چهارم آن از مساكين بود 
ن از آمساكين كساني اند كه درآمد كافي براي تكافوي ضرورتهاي خود ندارند . سهم پنجم 

 د را نداشتند . مسافراني بود كه مصارف برگشت به وطن خو
اما در مورد چهار حصة باقيماند ، اقوال متفاوتي از علماء نقل شده است . عدة برين اند كه 
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مخصوص ارتش مسلمانان ميباشد و تعداد ديگري از علماء برين نظر است كه در مصالح عامة 
ها ضمن مسلمانان بايد مصرف شود كه ارتش اسالمي جزء آن بوده و تهية وسايل الزم براي آن

 1مصالح عامه ميباشد . 
د لش ميدهه رسوچنانچه ابن القيم ميفرمايند، واقعيت اينست كه فيء مالي است كه اهلل متعال ب

ز آنها نفي اتا آنرا به كساني بدهد كه در آيت فوق نام گرفته شده است . ولي درين آيت هيچ ص
رين كر نموده است . بنابرا مشخص و مخصوص نگردانيده است بلكه به صورت مطلق و عام ذ

ست ارفته گفيء بر تمام آنها به مصرف ميرسد . اما ياد آوري از يتيم و مسكين بخاطري صورت 
 وء منحصر ال فيتا توجة بيشتر به آنها گرديده و حتماً در جملة مستحقين شامل گردند نه اينكه م

مس خز ميباشند اما مخصوص آنها ميباشد . چنانچه آنها در جملة مستحقين خمس غنيمت ني
 مخصوص آنها نميباشد . 

و  پس فيء حق تمام كساني است كه در آيت ذكر گرديده است و شامل مهاجرين ، انصار
غفرت من ما را رادرابكساني ميگردد كه بعد از آنها به دنيا مي آيد و ميگويند ؛ اي پروردگار ! ما و 

نصار را ن و ا.....  لذا كساني كه مهاجري كن ، كسانيكه در ايمان آوردن بر ما سبقت جسته اند
  .مورد طعن و لعن قرار داده و از آنها اظهار برائت ميكند ، مستحق فيء نميباشند 

رداخت نند پباآلخره گفته ميتوانيم كه فيء در راه مصالح عامة مسلمين به مصرف ميرسد ، ما
 ضات ، علماء و سايرمصارف ارتش اسالمي ، برآوردن ضروتهاي حاجتمندان ، معاشات ق

يرت و سه در مؤظفين و امثالهم و بخشي از آن به عموم مسلمانان داده ميشود . اين شيوة است ك
درين ”  :ميفرمود  عملكرد صحابه كرام نمونه هاي زياد از آن روايت شده است . چنانچه عمر 

ش كار د و مطابقمال هيچ كسي سزاوارتر از ديگري نميباشد . بلكه هر كسي مطابق سبقيت خو
د از دربرآوردن نيازهاي مسلمين و مطابق مشكالتي كه تحمل نموده است و مطابق حاجت خو

  “آن اخذ مينمايد 
 گوري تقسيم نموده است . مستحقين را به چهار كته ميبينم كه عمر 

 ق مالاول كساني بودند كه در اسالم سبقيت داشتند و به سبب سبقت شان در اسالم مستح
 بودند .  فيء

انان دوم كساني بود كه در بخشهاي مختلف جهت حصول مصالح و منافع دنيا و آخرت مسلم
 مصروف خدمت بودند ، مانند والي ها ، كارگزران دولت ، علماء ، قضات و غيره . 

ده سوم كساني بودند كه در دفع ضرر و مشكالت از مسلمانان مصروف مجاهدت و كوشش بو
ن مسلمانا رزمينتقبل ميگردند . مانند مجاهديني كه در دفاع از دين اهلل و سو تكاليف زيادي را م

 د . مصروف جهاد اند و كسانيكه در سرحدات دولت اسالمي بحيث محافظ ايفاي وظيفه ميكنن
سوگند به اهلل كه اگر زنده بودم ، ” فرمودند :  چهارم ، حاجتمندان است . كه چنانچه عمر 
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 1“اي صنعاء مصروف چوپاني است ازين مال برايش خواهد رسيد حق چوپاني كه در كوهه
 عد ازباز توضيحات فوق دانسته ميشود كه تمام مسلمانان در مال فيء حق دارند و بايد 

عام  تكميل امور ضروري مانند مصارف ارتش ، معاشات كارمندان دولت و تأمين پروژه هاي
دست مي لذكر با. اين مفهومي است كه از آيت فوق المنفعه باقيماندة آن به تمام مردم داده شود 

به  وآيد وبعد از مصارف ضروري دولت ، كسانيكه بيشترين ضرورت را دارند در قدم نخست 
 دنبال آن به ترتيب اندازة ضرورت، ديگران نيز از مال فيء مستفيد ميگردند . 

 تها ،ب شده ، عارياموالي كه مالك مشخصي ندارند مانند ميراث بدون وارث ، اموال غص
ايي راهه امانتها و ساير اموالي كه مسترد كردن آن به صاحب اصلي اش ناممكن باشد در همان

 مصرف ميشود كه مال فيء در آن مصرف ميگردد . 

====================================================== 
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 : بحث هفتم
 

 
 

 ادـام جهـنظ
 

ذل بـ جهاد در لغت به معناي بذل تمام توان و استعداد است و در اصطالح شرعي  454
ال ستعداد و توان است كه شخص مسلمان بخاطر نصرت اسالم و كسب رضاي اهلل متعتمام ا

و  مقيد“  في سبيل اهلل” انجام ميدهد . به همين علت است كه مفهوم جهاد در اسالم با قيد 
 مشخص گرديده است تا دال بر مفهومي باشد كه براي تحقق شرعي ضروري ميباشد . 

 در راه مانانيم اعالن گرديده و بيان كرده است كه جهاد مسلجهاد با همين مفهوم در قرآن كر
 اهلل است ، برخالف قتال كافران كه در راه شيطان است . 

                

 (النساء/)                                                                                                        
  “يجنگند اغوت مطكسانيكه ايمان دارند در راه اهلل ميجنگند و كسانيكه كافر شده اند در راه ” 
ده است . تعبير ش“ قتال براي بلند شدن دين اهلل ” ازين مفهوم در بعضي نصوص به جملة  

 چنانچه در حديث شريف ميخوانيم : 
ياةً وايُ قااتُِل شا ف اقاالا الرا  عانإ أاِب ُموساى قاالا جااءا راُجٌل ِإَلا الناِبِي »  ًء فاأايُّ ذاِلكا ِف سابِ يُ قااتُِل رِ وا جااعاةً ُجُل يُ قااتُِل ْحِا يِل َّيا

 حيد(صحيح البخاري ، كتاب التو « ) بِيِل اَّللاِ ِف سا  ُهوا الإعُلإياا ف ا اَّللِا قاالا مانإ قااتالا لِتاُكونا كاِلماةُ اَّللِا ِهيا 
يا رسول  آمده و عرض كرد : روايت است كه مردي نزد رسول اهلل  از ابو موسي اشعري ” 

س اهلل مردي بخاطر حميت و تعصب ميجنگد و مردي بخاطر رياء و خودنمايي ميجنگد ، پ
 بلند و برتر گردد فرمود : كسيكه ميجنگد تا دين اهلل ؟ رسول اهلل  كداميك ازينها در راه اهلل است

 “، فقط او در راه اهلل است 
به اين  كه در حديث ذكر شده است ، اسالم است و بلند ساختن آن“ كلمة اهلل ” مقصد از 

ي ين شكو در معناست كه اسالم بر تمام اديان پيروز گرديده و در زندگي مردم عمالً نافذ گردد
 نيست كه بلند ساختن و تنفيذ دين اهلل موجب رضاي او تعالي ميباشد . 
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اسالم  ريعتشـ جهاد انواع زيادي دارد از جمله ، جهاد با زبان است كه با بيان نمودن  455
 ي خيرو طرد و دفع تهمتهاي باطل صورت ميگيرد . ديگر آن جهاد با مال است كه در راهها

و تهية مصارف مجاهدين ، خريداري اسلحه و مهمات و  مصرف ميگردد . بخصوص تجهيز
جهاد  گر آنبرآوردن ساير ضرورتهاي آنها كه برترين نوع جهاد مالي بحساب مي آيد . و شكل دي

 اما زمانيكه .دازد عملي و قتال است كه مسلمان شخصاً در برابر دشمنان اهلل به قتال و مبارزه ميپر
هاد جمراد از آن جهاد عملي و مسلحانه است . همچنان جهاد به صورت مطلق ذكر ميشود ، 

 عملي هميشه همراه با جهاد مالي ذكر ميگردد . چنانچه ميفرمايد : 
               

               

               

                 

 (1ـ  10)الصف/
 يجات مناك ندرد يكنم كه شما را از عذاب يراهنماي ي! آيا شما را به تجارت اى اهل ايمان” 

ين ا ; نيدجهاد ك هللاهايتان در راه  جان با اموال و و،  پيامبرش ايمان آوريد و اهلل( به 10؟) دهد 
ر ه زا براى شما ] ، داشتيد يآگاه معرفت و [ آن يهميشگ به منافع فراگير و [ اگر ] جهاد ايمان و ]

[  تانِدرخ ز زيرِ ]اكه  يهاي شما را در بهشت ، و تان را بيامرزدان( تا گناه11); [ بهتر است چيزى
بى ت كاميااين اس ; ، درآورد جاويدان يها هاى پاكيزه در بهشت خانه واست  يآن نهرها جار

 ي[يار كند  يو به شما عطا م كه آن را دوست داريد ] يديگر  نعمت ( و1.) بزرگ
“ ( 1.) مؤمنان را مژده ده . و استاهلل  ينزديك از سو يپيروز و

54 يي عادي از فروض كفا ـ جهاد و قتال با نفس در برابر دشمنان اسالم در حاالت
ر انان نفيمسلم است . اما اگر كفار بخشي از سرزمين مسلمانان را اشغال نمود و يا از سوي خليفة

 عام اعالن گرديد در آنصورت جهاد به فرض عيني تبديل ميگردد .
امام ابن العربي مالكي ميگويد : اگر كفار بر بخشي از مملكت اسالمي تسلط يافت و بخاطر 

ن و يا بخاطر نجات اسيران مسلمان نفير عام اعالن گرديد ، رفتن بسوي ميدان قتال فرض آزادي آ
ميگردد . درين حالت بايد تمام مسلمانان اعم از سواره و پياده ، پير و جوان ، آزاد و غالم ، مرد و 

يش ، زن با امكاناتي كه در دسترس دارند به نداي جهاد لبيك بگويند و درين حالت غالم از موال
زن از شوهرش و پسر از پدرش به اجازة ضرورت ندارند . تا آنكه دين اهلل پيروز گرديده و 

و درين  وند و اسيران مسلمان آزاد گردندسرزمين مسلمانان محفوظ و دشمنان دين اسالم نابود ش
 1“حكم هيچ اختالفي بين علماء وجود ندارد 

====================================================== 

 943ص 3ـ احکام القرآن از ابن العربي ج1

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

 

      

346 

45 ؤكديمسي اسالم است ، لذا توصيه هاي ـ از آنجاييكه جهاد يكي از فريضه هاي اسا 
 گردد .  ن اخذدر مورد آن صورت گرفته و اهلل متعال امر نموده است كه آمادگي هاي الزم براي آ

              

               

        /األنفال(0) 
[  يجنگ برگ ساز و و نفرات و توان داريد از نيرو ] در برابر آنان آنچه در قدرت و و” 

 يدشمناندتان ودشمن خو و اهلل[ آماده كنيد تا به وسيله آنها دشمن  جنگ يبرا ]ان ورزيده پاس و
ه هزين هللار راه هر چه د شناسد بترسانيد. و يآنان را م اهلل، ولى  شناسيد  يغير ايشان را كه نم

“ .  فتمورد ستم قرار نخواهيد گر ، و شود  يطور كامل به شما داده م ، پاداشش به كنيد
ماده آداميكه سبب قوت مسلمين شده و براي تداوم جهاد ضروري ميباشد ، بايد پس هر اق

كه در  نيست گردد . اين امر نظر به شرايط و احوال زماني و مكاني متفاوت ميباشد . درين شكي
 شرايط كنوني آموختن و كسب تخصص در علوم و تكنالوژي وسايل جنگي از مهمترين بخش

ض كفايي مي فرميدهد . بنابرين آموختن اين علوم بر تمام امت اسال آمادگي براي قتال را تشكيل
اعدة يرا قزبوده و امت اسالمي مكلف است كه افرادي را بقدر كفايت درين بخشها تربيت كند . 

 “ ما اليتم الواجب إال به فهو واجب” كلي اينست كه 
 نداخت ،ح ، اال انواع سالعالوه بر آن ، بر هر مسلمان الزم است كه فنون جنگي مانند استعم

ا اشاره تيميه ب م ابننشان زني و غيره مسايل مربوط به جهاد را بياموزد و به ديگران تعليم دهد . اما
 به اين موضوع ميفرمايد : 

وجب مآموختن فنون جنگي و ساختن وسايل جنگ از بهترين اعمال صالحه بشمار رفته و ” 
واب ثجر و اديگران را تعليم قتال و جهاد ميدهد ، در  كسب رضاي اهلل متعال ميگردد و كسيكه

 “ جهاد آنها شريك ميباشد بدون اينكه از اجر و ثواب مجاهد كاسته شود 
اسپ  وندازي مسلمانان و اولياي امور شان را توصيه مينمود كه به فرزندان تان تير ا عمر 

 : درين رابطه ميفرمايد سواري را تعليم دهيد . و رسول اهلل 
(مارة عن عقبة بن عامرسلم ، كتاب اْلم)صحيح  «صاىى مانإ عاِلما الرامإيا ُثُا ت اراكاهُ، ف الايإسا ِمناا، أاوإ قادإ عا » 
ه قيناً كفت : يكسيكه انداخت را آموخت بعد از آن آنرا ترك نمود ، از جملة ما نيست و يا گ” 

 “ عصيان ورزيده است 
هميت بخاطر بقاي امت اسالمي و حفظ آبرو و حيثيت آن اـ واقعيت اينست كه جهاد  458

فار و كا از رحياتي دارد . زيرا جهاد است كه هيبت امت اسالمي را تأمين نموده و جرئت تجاوز 
 منافقين كينه توز و حقود سلب مينمايد . 
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او  درتة مباعالوه بر آن جهاد عملي دليل قاطعي بر صدق ايمان فرد مسلمان بوده و نشاندهند
هاد جا كه از اني ردر كاري است كه اهلل متعال آنرا ميپسندد . به همين دليل است كه اهلل متعال كس

 در راه اهلل عقب نشيني ميكنند ، مورد تهديد و توبيخ قرار داده و ميفرمايد :
                  

                 

 (8التوبه/)                                                                                                      
اه رد در رنب يا: بر است هنگامي كه به شما گويند يا بهانه ! شما را چه عذر و اى اهل ايمان” 

نيا به د و ]گراييد   يم يكاهل و يبه سست ; [ بيرون رويد ديارتان از شهر و باشتاب ] اهلل
 يدگزن تاعم؟  ايد ل خوش شدهآخرت د يدنيا به جا ي![ آيا به زندگ ؟ كنيد  يشهواتش ميل م و

 “  . اندك نيست متاعدنيا در برابر آخرت جز 
45 اند  ـ علماء با در نظر داشت عظمت آثار جهاد و داللت آن بر صدق ايمان فرموده:  ”

رام ت الححفاظت مرزها و مقام گزيدن در سرحدات مسلمانان بهتر و افضل تر از مجاورت در بي
هاد ججنس  ميباشد . به اين دليل كه قيام در سرحدات مسلمانان از و مسجد نبوي و مسجد اقصي

 :  رمايداست و مجاورت در مساجد مذكور در نهايت امر از جنس حج ميباشد . اهلل متعال ميف
             

                 /التوبه(1) 
ه يد كه با ادهقرار د ي[كس عمل آباد كردن مسجدالحرام را مانند ] آيا آب دادن به حاجيان و” 

يكسان  برابر و اهلل [ نزد اين دو ! ] ؟ جهاد كرده است اهللدر راه  روز قيامت ايمان آورده و و اهلل
“  . كند گروه ستمكاران را هدايت نمي  اهلل نيستند و

 ميفرمايند :  و رسول اهلل 
ُ عانإهُ قاالا ُسِئلا الناِبُّ »  اعإمااِل وا  عالايإِه ى اَّللاُ  صالا عانإ أاِب ُهراي إراةا راِضيا اَّللا فإضاُل قاالا ِإميااٌن اِبَّللِا واراُسولِِه قِيلا أا سالاما أايُّ األإ

 البخاري ، كتاب احلج( )صحيح« ُروٌر  ماب إ حاج   ُثُا مااذاا قاالا ِجهااٌد ِف سابِيِل اَّللِا قِيلا ُثُا مااذاا قاالا 
با فضيلت تر  وپرسيده شد كه كدام عمل بهتر  روايت است كه از رسول اهلل  از ابو هريره ” 
ه اهلل اد در را: جه ؟ فرمودند : ايمان به اهلل و رسولش . باز گفته شد كه بعد از آن ؟ فرمودند است

 “. باز گفته شد كه بعد از آن ؟ فرمودند : حج مقبول 
40 ر ر بـ ترك جهاد سبب ميشود كه مسلمانان ذليل گرديده و سرزمين شان ضايع و كفا

ن تهديد آا به ربهايي اند كه اهلل متعال تاركين جهاد تمام مقدرات آنها مسلط گردد . اينها عذا
 مينمايد و ميفرمايد : 
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      /التوبه() 

را  يوه ديگرگر كند و  يدردناك عذاب م يشما را به عذاب اهلل ن نشويدبراي جهاد بيرواگر ” 
 اهلل و ; يتوانيدسانده نمر اهللبه  ي[ هيچ زيان با نرفتن به ميدان نبرد شما ] و ; آورد  يشما م يبه جا

“  . تواناست يبر هر كار

 امام ابن العربي در تفسير اين آيت مينويسد : 
در  يد و وعيد مؤكد متوجه كساني است كه جهاد و قتال رادرين آيت تهديد خيلي شد” 

  “يگويند يك نممقابل مشركين ترك مينمايد و بخاطر اعالي كلمة اهلل متعال به نداي نفير عام لب
كر ذدرين آيت دو نوع عذاب ” و در مورد عذابي كه درين آيت ذكر شده است ميگويد : 

 عذاب يالي كفار صورت ميگيرد و نوع ديگر آنشده است ، يكي در دنيا به شكل تسلط و است
 “جهنم است كه در آخرت ميباشد

د قرار تأيي حوادث و واقعيت هاي تاريخي و كنوني مسلمانان سخن ابن العربي را كامالً مورد
ادي و مهاي  ميدهد . چه ، ذلت و اهانتي كه دامنگير مسلمانان گرديده و كفار بر تمام سرمايه

 ه است ، همه در نتيجة ترك جهاد ميباشد . معنوي شان مسلط شد
41 اصر مع ـ در بحثهاي جهاد و قتال در راه اهلل متعال بعضي از نويسندگان سطحي نگر

انان مسلم برين نظر اند كه جهاد و قتال در اسالم هميشه صبغة دفاعي داشته و هجومي از سوي
مي اسال ز نيست كه به كشور غيرصورت نگرفته است . به اين معنا كه براي دولت اسالمي جاي

 هجوم ببرد مگر در صورتيكه از سوي همان دولت كفري مورد تجاوز قرار گيرد . 
يرسد  ظر نمناما با مالحظة نصوص و آثار تاريخ اسالمي ، اين نظريه آنقدر صحيح و سديد به 
 قض ونرا و نه تنها دليلي از كتاب و سنت ندارد بلكه داليل زيادي وجود دارد كه صحت آن

 ترديد مينمايد . 
 مله :جتوضيح اينكه ؛  قتال در اسالم اسباب و علل مختلفي ميتواند داشته باشد . از 

  دفع تجاوز و اعتداء بر مسلمانان ميباشد . اهلل متعال درين مورد ميفرمايد : 
               
  /البقره(10) 
[  يدود الههنگام جنگ از ح ] ، و جنگند بجنگيد  يكه با شما م يبا كسان اهللدر راه  و ”

“   . تجاوزكاران را دوست ندارد اهلل، كه  تجاوز نكنيد

مورد ظلم و قتال و جنگيدن بخاطر كمك و نصرت مسلمان مظلوم و مستضعفي است كه 
 تجاوز قرار ميگيرند . اهلل متعال ميفرمايد : 
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       /النساء(5) 
كه ي  كودكان مستضعف] زنان و [ مردان و يرهاي ] و اهللشما را چه شده كه در راه ” 

 ياره مه هموك ي؟ آن مستضعفان جنگيد  ي[ نم اند ستمكاران هر گونه راه چاره را بر آنان بسته
،  دخو ياز سو ، بيرون ببر و كه اهلش ستمكارند ي! ما را از اين شهر : پروردگارا گويند 

“  .  قرار ده يما ياور ياز جانب خود برا ما بگمار و يبرا يسرپرست

كومت ديگر اينكه مسلمانان مكلفند كه با كساني بجنگند كه از قبول اسالم و پذيرش ح
 ريعت و تطبيق حدود الهي ميباشد ، اباء مي ورزند .اسالمي كه مكلف به اقامة ش

دون بجنگ  اين نوع قتال است كه عدة به مناقشه و مجادله در جوازآن برخاسته و آنرا آغاز
را  قتال جواز از سوي مسلمانان ميدانند . اما واقعيت اينست كه قرآن و سنت نبوي اين نوع

 مشروع دانسته و مورد تأييد قرار ميدهد . 
            /األنفال() 
 هللا ةويژ [ يتىگدر سراسر  دين ] ، و فتنه بر جا نماند با آنان بجنگيد تا هيچ نوع فساد و و” 
“   شود

يت آير اين تفس درين آيت همانا كفر وشرك ميباشد . چنانچه ابن العربي در“ فتنه” مراد از 
 مينويسد : 

ده ، س ، قتابن عباآيت فوق قتال با كفار را واجب ميگرداند تا كفر را ترك نمايند . اين قول ا” 
ست و متعال ا اهلل مجاهد و ربيع ميباشد . اما معناي دين درين آيت عبارت از انقياد كامل در برابر

سالم ات از شدن به دين او است كه عبار دين شرعي همانا انقياد كامل به اهلل متعال و تسليم
يقينا دين مقبول         ميباشد . چنانچه اهلل متعال فرموده است : 

 “نزد اهلل متعال ، اسالم است 
ريعي و فر تشككفري كه ابن العربي از آن سخن ميگويد و بايد كفار آنرا ترك نمايند عبارت از 

متعال  اهلل ني است يعني به تطبيق احكام تعلق ميگيرد . زيرا تشريع و وضع قانون حق خالصقانو
 است .  رزيدهوبوده و كسيكه درين امر با اهلل متعال منازعه ميكند ، بدون شك به او كفر و شرك 

                /الشوري(1) 
 “ ؟ اند كرده يگذار آنان پايه يرا برا يآيين اهللاذن  يكه بدارند يكافران معبودان آيا مشركان و“

 آنچه گفتيم ، درين نيز مورد تأييد قرار گرفته است كه ميفرمايد : 
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     /التوبه() 
 پيامبرش و اهللا آنچه ر ، و آورند  يروز قيامت ايمان نم و اهللبا كسانى از اهل كتاب كه به ” 

ر دست خود د، بجنگيد تا با  پذيرند  يدين حق را نم ، و شمارند  ي، حرام نم اند حرام كرده
“  . ، جزيه بپردازند اند فروتن [ متواضع و  ينسبت به احكام دولت اسالم كه ] يحال

احكام  امام شافعي ميفرمايد : مراد از صغار و ذلت اينست كه جزيه از آنها اخذ گرديده و
 1اسالم باالي شان تطبيق گردد . 

 ين اهللداين نصوص صراحتاً نشان ميدهد كه قتال مسلمانان با اهل شرك بخاطر پيروز شدن 
بور متعال و تطبيق شريعت و قانون اسالمي در زمين است و هيچگاهي به مقصد كشتن و مج

قانون جزيه  ،آنها هدف ميبود ساختن ديگران به قبول نميباشد . زيرا اگر كشتن و مجبور ساختن 
 وضع نميشد و كفار در دار اسالم بركفر خود باقي مانده نميتوانست . 

در سنت نبوي نيز احاديث زيادي و جود دارد كه اين سخن را مورد تأييد قرار ميدهد . 
ر قدم زمانيكه سپاه اسالم را به سوي مشركين ميفرستاد آنها را امر ميكرد كه د چنانچه رسول اهلل 

نخست آنها را به قبول اسالم دعوت كن . اگر از قبول آن اباء ورزيدند ، آنها را به قبول جزيه 
دعوت كن يعني به تسليم شدن به حكومت اسالم فرا خوان . اگر اينرا هم نپذيرفتند با آنها بجنگ 

 2تا آنكه تابع دولت اسالمي گردند  . 
4 ر مقابل كساني كه از قبول اسالم و ـ حقيقت اينست كه جنگيدن مسلمانان د

 .ستند هجزيه اباء مي ورزند به مصلحت عامة مشركيني است كه تابع و مقهور دولتهاي كفري 
ز شريعت ام را زيرا مسلمانان ميخواهند كه بوسيلة جنگ با ستمگران و سردمداران كفر ، عامة مرد

ت ا به صوررسالم ايشان مهيا نمايد كه اباطل و حكومت ظالمانة آنها نجات داده و اين زمينه را بر
گر د و ادرست بشناسند . بعد از آن هركسي كه ميخواست با رضايت و رغبت به اسالم داخل شو

اي ت دنينميخواست به دين خود باقي مانده و تابع دولت اسالمي گردد . اينكار هم به مصلح
 كافران است و هم مصلحت اخروي شانرا در قبال دارد . 

دنيوي شان درين است كه از نظام عادالنة اسالم مستفيد گرديده و اموال وحقوق  مصلحت

====================================================== 
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شان محفوظ ميباشد . و مصلحت اخروي شان درين است كه زمينه شناخت و درك حقانيت 
اسالم براي شان مهياء ميگردد و ممكن است كه به رضايت و اختيار خود به اسالم داخل شوند 

 اخروي شانرا تضمين ميكند .  كه بدون شك سعادت و كامگاري
4  ـ خالصة سخن اينست كه مسلمانان هيچگاهي از جهاد در راه اهلل متعال جدا

سالمي احكام انميشوند . آنها در برابر نفس خود مصروف جهاد بوده و آنرا بر طاعت و پيروي از 
يت اهلل رضا و كسب آماده ميسازند . مال و نفس خود را در راه جهاد في سبيل اهلل قربان نموده

ه صورت را ب متعال را خواهان ميباشد. و با زبان و قلم خود مصروف جهاد بوده و مفاهيم اسالم
 صحيح به مردم رسانده و اكاذيب و تهمتهاي دشمنان اسالم را ترديد ميكنند . 

 وفقر  مسلمانان در همة حاالت زندگي ، در آسايش و سختيها ، در حالت ضعف و قوت ، در
 وتمندي خالصه در هر شرايط مصروف جهاد و مبارزه ميباشند . ثر

              
     /(41)التوبه 

[  برديدان نجوان به سوى م ، پير و ، پياده ارهسو و سنگين ] با شتاب با تجهيزات سبك و” 
يد اين [ باش يقه حقابًِ  جهاد كنيد كه اگر دانا ] اهللهايتان در راه  جان با اموال و ، و بيرون رويد

“  . براى شما بهتر است

 كه درامر به جهاد و بيان فضايل آن در آيات و احاديث خيلي زيادي ذكر شده است . بل
  .باشد ريح شده است كه ثواب هيچ عملي به اندازة جهاد في سبيل اهلل نمياحاديث نبوي تص

علت آن درين است كه فائدة جهاد عام بوده هم براي مجاهد و هم ” ميفرمايد :  ابن تيميه 
براي ديگران در دنيا ميرسد . همچنان جهاد شامل انواع عبادات ظاهري وباطني مانند محبت با اهلل 

يت ، صبر ، زهد و امثالهم گرديده و مجاهد هميشه بين دو فرجام نيك قرار دارد متعال ، اخالص ن
 1“ ه و جنت پروردگار را كمايي ميكند، يا به نصرت اهلل متعال پيروز ميشود و يا شهيد گرديد

 

====================================================== 
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 : بحث هشتم 

 
 
 

 نظام جرايم 
 و 

 وبات ـعق
 

 : زمینۀ سخن 
44 احكام و قوانيني ذكر شده است كه ـ در قرآن كريم و احاديث نبوي يك سلسله 

مورد  بايد اعمال محرم و قابل اجتناب را بيان نموده و تذكر ميدهد كه مرتكب اينگونه اعمال
رايم و ظام جمجازات قرار گيرد . اين احكام و نتايج و فروعات ناشي از آنرا ميتوان به نام ن

 عقوبات در اسالم و يا قانون جزاء دراسالم ناميد . 
م اسال ن جزائي اسالم در اصل يك قانون عام و جهان شمول است زيرا بخشي از شريعتقانو

ندة آن ضع كناست كه طبعاً شريعت و قانون جهاني ميباشد و اهلل متعال كه خالق تمام جهان و و
 ت . ميباشد ، تمام مردم را مكلف به تطبيق آن در تمام اطراف و اكناف جهان نموده اس

انان ه مسلمبواليت و حاكميت اسالم فقط در دار اسالم و سرزمينهاي مربوط اما از آنجاييكه 
 ن در داربيق آميباشد ، لذا تطبيق آن در خارج از دايرة حاكميت مسلمانان ناممكن است . ولي تط

 اسالم فرض است زيرا درينجا حاكميت بدست مسلمانان است . 
راي كافة انسانها نازل شده است . مگر شريعت اسالمي ب” امام ابويوسف در باره ميگويد : 

تطبيق آن در دار حرب به علت نبود واليت و حاكميت مسلمانان ناممكن است . اما در دار اسالم 
كه تحت حاكميت مسلمانان قرار دارد، اين امكان موجود ميباشد . لذا تبطبيق آن بر همگان واجب 

  1“ميباشد 
. ميگردد كه در دار اسالم رخ ميدهدتمام جناياتي تطبيق  بنابرين ، احكام قانون جنايي اسالم بر

====================================================== 
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 بدون اينكه مليت و ديانت مرتكب آن در نظر گرفته شود . 
 1اگر چه قاعدة عام درين موضوع همانست كه گفتيم ، اما در مورد اهل ذمه و مستأمن 

اهل ذمه و مستأمن  اختالفاتي در جزئيات بين فقهاء وجود دارد . مثالً جمهور فقهاء برين نظرند كه
از عقوبت نوشيدن شراب مستثني ميباشند به اين اعتبار كه آنها معتقد به جواز نوشيدن آن ميباشند . 
اما ظاهريه ميگويند كه آنها درين مورد نيز مانند مسلمانان بوده و عقوبت شراب نوشي بااليشان 

 2جاري ميگردد . 
 كنيم بت ميمورد جرم و عقوبت صح ل بيشتر دربعد ازين مقدمه ، در دو فصل جداگانه با تفصي

 
 

 اول بخش

 

 رمـجٍ
 

 تعريف جرم : 
45  ـ فقهاي شريعت اسالم جرم را چنين تعريف نموده اند كه ، عبارت از ممنوعات

 3شرعي اند كه اهلل متعال با تعين حد و جزاي تعزيري از آن منع نموده است . 
طالح شرعي و فقهي همانست كه مشخصات از تعريف فوق فهميده ميشود كه جرم در اص

  ذيل را دارا باشد :

المي عت اسالف : از جملة اعمالي باشد كه در شريعت ممنوع قرار داده شده است . يعني شري
ين اود ، به نميش آنرا حرام قرار داده و از ارتكاب آن نهي نموده باشد . اما نهي كراهيت شامل آن

 نميگردد .  دليل كه جزاء بر مرتكب آن الزم
م ر حراو ميدانيم كه عقوبت شرعي زماني واجب ميگردد كه وجيبة شرعي ترك گردد و يا كا

 شد . صورت گيرد . پس معناي ممنوعات شرعي عبارت از ترك واجب و ارتكاب عمل حرام ميبا
شد . ب : حكم تحريم ارتكاب آن و يا عدم جواز ترك آن از شريعت اسالمي صادر شده با

 شود . قي نمياگر ممنوعيت امري از سوي مراجع ديگري صادر شده باشد ، ارتكاب آن جرم تلبنابرين 
====================================================== 

و به موجب عقد ذمه با مسلمانان ، تابعيت دولت اسالمي را كسب ميکند اگر چه از ـ اهل ذمه از جملة رعيت دولت اسالمي بوده    1
جملة عير مسلمين باشد . اما مستأمن كساني است كه با اخذ اجازه )ويزه( از مسئولين دولت اسالمي ، داخل دار اسالم گرديده و بعد از 

 مدتي دوباره به وطن خود برميگردند . 
 187ص 4، مغني المحتاج ج 55ص 4، كشاف القناع ج 108ص 8شرح الخرشي ج،  39ص 7ـ الکاساني ج  2
 241، ابو يعلي ص 211ـ الماوردي ص  3
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و  اشد .بج : شريعت اسالمي آن عمل را موجب مجازات دانسته و جزايي براي آن تعين نموده 
يعت وي شرتعين جزاء در شريعت به دوگونه ميباشد ، يكي اينكه مقدار و كيفيت تطبيق آن از س

دار ه تعين مقكياد شده است . و گونة ديگر آنست “ حدود” باشد كه در فقه اسالمي بنام تعين شده 
پس  ميشود . ناميده“ تعزير” و كيفيت تطبيق آن به قضاء محول شده است و در اصطالح فقهي بنام 

 .  ميشودناگر انجام دادن عملي و يا ترك آن عقوبتي را بدنبال نداشت ، آن عمل جرم شناخته 
 

 فعل و يا ترك آن : ارتكاب س جرم قراردادن اسا
4  ـ اساس و قاعدة كه به اعتبار آن ارتكاب عملي و يا ترك كاري جرم شناخته

كه  فضلي ميشود ، اضراري است كه متوجة فرد و جامعه ميگردد و اهلل متعال بر اساس رحمت و
د ترك ه بايكند و اموري را نسبت به بندگانش مبذول داشته است ، كارهاييرا كه بايد انجام ده

رديده مين گنمايند ، همه را براي بندگانش بيان نموده است تا مصالح دنيوي  و اخروي شان تأ
 وسعادت دنيا و آخرت را بدست آورند . 

ي تحقيق و تتبع در نصوص شرعي به صورت قاطع نشان ميدهد كه آنچه در شريعت اسالم
د . و ي دارحتماً ضررهايي را براي فرد و جامعه در پ حرام و قابل مجازات شناخته شده است ،

اخالل  معه واين اضرار متوجة دين ، عقل ، نفس و آبروي افراد گرديده و سبب شيوع فساد در جا
 در نظم اجتماع ميگردد . 

 
 انواع جرم : 

4 ـ جرايم با اختالف نوعي كه بين شان وجود دارد ، در يك نكتة مشترك با هم 
.  يباشدمد و آن اينكه ؛ تمام آنها ممنوعات شرعي بوده و مرتكب آن قابل مجزات جمع ميشون

 ند . رده اكفقهاي اسالم جرايم را نظر به جزاييكه براي آن تعين شده است به سه دسته تقسيم 
 

 اول : جرايم حدود : 
48  ـ اينها جرايمي اند كه جزاي آن در نصوص شرعي تعين گرديده است و عبارت اند

از : زنا ، تهمت زدن به زنا )قذف( ، نوشيدن شراب ، دزدي ، رهزني )قطاع الطريقي( ، ارتداد و 
 1بغاوت . اما در مورد اخير الذكر اختالفاتي وجود دارد كه بعداً به آن اشاره خواهيم كرد . 

حد در لغت منع را ميگويند و در شريعت اسالمي عقوبت معيني است كه بحيث حق خالص 
تعال بر مجرمين الزم ميگردد . بعضي فقهاء گفته اند كه؛ حد عبارت از جزايي است كه اهلل م

را برآن وارد سازند . بنابرين “ حق اهلل ” شريعت اسالمي آنرا تعين نموده است . بدون اينكه قيد 

====================================================== 

 ، حاشية ابن 33ص 7لکاساني جند . اـ كاساني در بدايع الصنايع و ابن عابدين در حاشيه اش بغات را ضمن جرايم حدود ذكر نکرده ا1
 193ص 3عابدين ج
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 1تعريف ، قصاص نيزد در حدود شامل ميگردد . 
 دوم : جرايم قصاص و ديتها : 

4 يم شامل قتل نفس ، جرح )زخمي كردن( و قطع اعضاء ميگردد و ـ اين نوع جرا
 .  ياد كرده اند“ جنايت بر مادون نفس” و “ جنايت بر نفس” فقهاي اسالم آنرا بنام 

 ر جرمجزاي اين نوع جرايم قصاص است . البته در صورتيكه شرايط آن موجود باشد . واگ
 ”موجوديت نداشت ، در آنصورتها غير عمدي صورت گرفته بود و يا شروط قصاص در آن 

 الزم ميگردد . “ ديت
قصاص به اين معناست كه با شخص مجرم همان عملي صورت گيرد كه خود او در مورد 
شخص ديگري مرتكب شده است . و ديت عبارت از يك مقدار معين مال است كه در صورت 

فقه  روط اداي آن درجنايت بر نفس و يا جنايت بر مادون نفس واجب ميگردد و مقدار و ش
 اسالمي به تفصيل ذكر شده است . 

الص اولياي مقتول حق دارند كه قصاص و ديت را عفو نمايند . زيرا قصاص و ديت حق خ
 د . نماي آنها ميباشد . همچنام مجني عليه بر مادون نفس نيز ميتواند كه شخص جاني را عفو

الم و غكردن  گنجانيده شده است و با آزاداما كفاره عقوبتي است كه مفهوم عبادت نيز در آن 
 روزه گرفتن اداء ميگردد . 

 
 سوم : جرايم تعزيري : 

40 ديبيـ تعزير در لغت تأديب را گويند و در اصطالح شرعي عبارت از مجازاتهاي تأ 
 همان است كه بر جرايمي الزم ميگردد كه جزاي معيني در شريعت ندارد . و جرايم تعزيري

ا لوت بخوعات شرعي اند كه جزاي آن در شريعت مقدر و معين نشده است . مانند جرايم و ممن
 زنان نامحرم ، سود خواري ، خيانت در امانت ، رشوت ستاني ، اختالس و امثالهم .

تعين نوعيت و مقدار جزاي تعزيري به قاضي محول گرديده است و او با در نظر داشت اندازة 
ر ناشي از آن جزاي آنرا تعين مينمايد . همچنان در تعين جزاء جرم ، ظروف ارتكاب جرم و اضرا

حالت مجرم را نيز متوجه مبيباشد كه آيا از كساني است كه صاحب آبرو و عزت بوده و اشتباهاً 
مرتكب كار خالف شده است و يا اينكه سوابق جرمي نيز دارد و كدام جزا ها سبب تأديب او 

 2آن مانع ميشود  گرديده و او را از ارتكاب دوبارة
عقوبت تعزيري باالي هر شخص عاقل و بالغي كه مرتكب جرم گرديد ، تطبيق ميگردد و مرد 
و زن  مسلمان و كافر درين امر مساوي اند . اما اطفال مميز)عاقل( به تعزيرات جزايي محكوم 

====================================================== 

  56ص 2اني ج، الکاس 112ص 4ـ هدايه ج2
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 نميشوند بلكه آنها مورد تعزيرات تأديبي قرار ميگيرند . 
 

 

 دوم بخش

 

 ء(عقوبت )جزا
 :  زمینۀ سخن

41 ر اء دـ گفتيم كه جزاء در شريعت اسالمي هم اخروي است و هم دنيوي . و اگرچه جز
وابط رنظيم تاصل شريعت در آخرت داده ميشود . اما از مقتضيات حيات آرام ، استقرار جامعه ، 

همي با گيبين افراد به نحويكه حقوق هر كدام شان محفوظ بماند و ساير موارد مربوط به زند
نيوي زات داينست كه قبل از جزاي اخروي ، جزاهايي در دنيا نيز وجود داشته باشد . اين مجا

جب اي واهمان عقوبتهايي است كه دولت اسالمي در برابر مرتكبين عمل حرام و تاركين كار ه
ثيري چ تأز هياندر اعمال مينمايد و بوسيلةآن ، انسانهايي را از ارتكاب جرم مانع ميگردد كه پند و

 بااليشان نميگذارد . 
ريق از ط واما واقعيت اينست كه شريعت اسالمي به تربيت جذري و بنيادي افراد توجه نموده 
ن خش ايبتربيت و تعميم ارزشهاي واالي اسالمي به اصالح فرد و جامعه ميپردازد . مهمترين 

داي االهي ،  راقبتمز اهلل متعال ، ارزشها و مفاهيم كه در تربيت انسان نقش فعال دارد ، همان خوف ا
ت طبيعي ه صوربعبادات فرضي و نوافل ميباشد . اينها اند كه نفس انسان را چنان تربيت ميكند كه 

  كند .و خودبخودي بسوي خير ميالن داشته و از افعال نادرست و منكرات اجتناب و دوري مي
جازه ه و ارت و نزاهت جامعه داشتعالوه بر آن ، شريعت اسالمي توجه و اهتمام جدي به طها

ست كه حوظ انميدهد كه كساني به اشاعه فساد و آلودگيها در جامعه اقدام نمايد . به همين مل
انع در مترين افرادي را مكلف به ازالة منكرات نموده است . و بدون شك جامعة پاك و منزه بزرگ

ين اازد و نفسهاي ضعيف مسدود ميسبرابر جرم و مجرمين بوده و راههاي نفوذ شر و بدي را در 
  برد .خود بهترين ضمانت در راه تقويت نفسها بوده و قوت مدافعت درين نفوس را بلند مي

اما باوجود اتخاذ اين گامهاي مؤثر در راه جلوگيري از ارتكاب جرم ، بعض انسانها تحت 
يزند. پس ضرورت به تأثير وسوسه هاي شيطاني و نفساني قرار گرفته و دست به ارتكاب جرم م

موجوديت جزاي عاجلي ميشود كه دولت اسالمي باالي چنين افراد تطبيق نمايد تا آنها را از 
ارتكاب دوبارة جرم مانع گرديده و سبب عبرت كساني شود كه بفكر ارتكاب جرم هستند . به 

د . همچنان اين ترتيب استقرار جامعه تأمين گرديده و مردم با اطمينان مصروف زندگي خود شون
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مجازات افراد مجرم مصلحتهايي را براي شخص مجرم نيز در بر دارد و در آينده آنرا توضيح 
 خواهيم داد . 

صول البته جزاي دنيوي سبب ازاله و دور شدن جزاي اخروي از مجرم نميگردد . بلكه ح
ده شرتكب م و در صورتيكه در جنايتمعافيت از جزاي اخروي مربوط به توبة خالصانه ميباشد . 

سته و مجرم زماني مكمل ميگردد كه از صاحب حق عفو خوا توبةحق ديگران تلف شده باشد ، 
 حق او را اداء نمايد . 

  1« إنا الساارِقا إذاا َتابا ساب اقاتإهُ ياُدهُ إَلا اْلإاناِة واِإنإ َلاإ ي اُتبإ ساب اقاتإهُ ياُدهُ إَلا النااِر » 
كند ست قطع شده اش پيش از وي به جنت ميرود و اگر توبه نسارقي كه توبه ميكند د” 

 “ دست قطع شده اش قبل از وي به جهنم ميرود 
 بر بندگانش :   تشريع جزاء رحمتي از سوي اهلل 

4 اشد يبـ تشريع و تطبيق جزاي دنيوي يكي از مظاهر رحمت اهلل متعال بر بندگانش م
 زمانيكه وارد. انيده واز سقوط به لجنزار معصيت نگهميد. زيرا انسانرا از ارتكاب جرم مانع گرد

ريض شخصي مرتكب جريمة شد ، جزاييكه برايش داده ميشود ، به مانند داغي است كه به م
قطع  وهادن محتاج به آن داده ميشود و يا مانند قطع عضوي است كه فاسد شده است . اين داغ ن

او  ه نفعريض ميگردد . اما در حقيقت امر ، بعضو اگر چه در ظاهر سبب اذيت و معيوب شدن م
ب مر سبميباشد . زيرا از سرايت مرض به ساير قسمتهاي بدنش جلوگيري نموده و در نهايت ا

 سالمت و بقاي حياتش ميگردد . 
كون ن و سمجازات كردن مجرم به مصلحت جامعه نيز ميباشد . زيرا باعث بوجود آمدن اطمينا

م ي جراياز تلف شدن حيات و اموال خود در امن ميشوند و انسانهادر جامعه گرديده و مردم 
ان ه انسپيشه مرعوب ميگردند . اين مصلحت براي جامعه ارزش خيلي زيادي دارد و ضرري كه ب

 مجرم در نتيجة تطبيق عقوبت ميرسد در برابر آن خيلي ناچيز است . 
 قاطعیت در اجراي حدود : 

4 وبتهاي شرعي از مهمترين وجايب اولياي امور بوده و هيچ ـ تطبيق و تنفيذ حدود و عق
مقام دولتي حتي خليفة مسلمانان حق تعطيل و سهل انگاري در آنرا ندارد . زيرا عقوبات بخشي از 
شريعت الهي بوده و تعطيل آن موجب خشم الهي ميگردد . عالوه برآن ، سهل انگاري در تطبيق 

بينظمي در جامعه ميگردد . زيرا تعطيل حدود الهي از حدود سبب فساد اجتماعي ، اضطراب و 
قبيحترين گناهان كبيره بوده و ظهور معاصي در جامعه سبب تنقيص در رزق ، خوف از دشمن ، 
تنگ شدن زمينه هاي زندگي و مفاسد بيشمار ديگري ميشود . و چون حدود شرعي اقامه گردد ، 

====================================================== 
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كرده و معاصي تقليل مييابد . درنتيجة آن خير ، زمينه هاي اطاعت و عبادت پروردگار وسعت پيدا 
بركت و نصرت نصيب مسلمانان ميشود . پس اولياي امور بايد در اقامة حدود شرعي جدي بوده 
و گرفتار ترحم و مهرباني بيجا و بيمورد نگردند و هدف شان از اقامة حدود ترحم بر مخلوقات 

و نبايد در پي برآوردن غيظ و غضب خود بوده و با  اهلل متعال و باز داشتن مردم از منكرات باشد .
نيت كسب تعالي و برتري در جامعه و فساد انگيزي در پي تطبيق حدود باشد . اولياي امور در 
برابر مجرمين مانند پدري باشند كه فرزند خود را تأديب مينمايد تا اصالح گرديده و بسوي خير و 

و دوست دارد كه كاش ضرورتي به اين تأديب پيش خوبي هدايت گردد . در حاليكه ميخواهد 
 نمي آمد . درست مانند داكتري كه به مريض دواي خيلي تلخ وبدمزه را ميخوراند . 

 
 مساوات در تطبیق عقوبتهاي شرعي : 

44 مة اقا ـ عقوبتهاي شرعي باالي كساني تطبيق ميگردد كه مرتكب جرم گرديده و شرايط
غريب و  ،مر هيچ فرقي بين اشرافي و غير اشرافي ، قوي و ضعيف عقوبت موجود باشد . درين ا

ت ثروتمند وجود ندارد . زيرا جانبداري و عدم مساوات در تطبيق حدود شرعي سب هالك
 امتهاي قبلي گرديده است . چنانچه در حديث شريف ميخوانيم كه : 

ُ عان إهاا أانا قُ رايإًشا أاُهاا »  قاالُوا وامانإ يُكالِيُم فِيهاا راُسولا اَّللِا ف ا ُزوِمياِة الاِِت ساراقاتإ أاِة الإماخإ الإمارإ  أإنُ ُهمإ شا عانإ عاائِشاةا راِضيا اَّللا
ُِئ عالايإِه  واسالاما فاكالاماُه أُسااماةُ لاى اَّللاُ عالايإِه ٍد ِحبُّ راُسوِل اَّللِا صا ماُة بإُن زايإ  أُسااَلا إِ صالاى اَّللاُ عالايإِه واسالاما ف اقاالُوا وامانإ َياإرتا

ُثُا قاالا ِإّنااا أاهإلاكا الاِذينا ق اب إلاُكمإ   ُثُا قااما فااخإتاطابا  ُحُدوِد اَّللاِ دٍي ِمنإ  حا ف اقاالا راُسوُل اَّللِا صالاى اَّللاُ عالايإِه واسالاما أاتاشإفاُع ِف 
َيإُ اَّللِا لاوإ أانا فااِطماةا بِنإتا ُماماٍد اُموا عالايإِه احلإادا واالضاِعيُف أاقا ايِهمإ فِ قا ت اراُكوُه واِإذاا سارا  أان اُهمإ كاانُوا ِإذاا ساراقا فِيِهمإ الشارِيفُ 

 )صحيح البخاري ، كتاب أحاديث األنبياء(« ساراقاتإ لاقاطاعإُت ياداهاا 
م كه مخزو د زني از بنياز عايشه رضي اهلل عنها روايت است كه فرمود : قوم قريش در مور” 

شفاعت او  صحبت نموده و سرقت كرده بود به تشويش افتيدند و گفتند كسي بايد با رسول اهلل 
پس اسامه  .جرئت اينكار را دارد  نمايد . گفتند چه كسي جز اسامه بن زيد محبوب رسول اهلل 

ا در مورد حدي ه و گفت : آيبه خشم آمد رفته و شفاعت آن زنرا نمود . پيامبر  نزد رسول اهلل 
رمود : د و فاز حدود اهلل به من شفاعت ميكني؟! بعد از آن برخاسته و به مردم خطبة ايراد كر
يكرد رقت مسامتهايي كه قبل از شما هالك شدند به اين علت بود كه چون يكي از اشرافيان شان 

س پند . روي تطبيق ميكرداو را ترك ميكردند و چون كسي از ضعفاي شان سرقت ميكرد حد را ب
 “ سوگند به اهلل كه اگر فاطمه بنت محمد سرقت كند دستش را قطع ميكنم 

واقعيتها نشان داده است كه رعايت مساوات در تطبيق مجازات بهترين مانع و زاجر در برابر 
د كه قدرتمندان و زورگويان بوده است . زيرا آنها با تكيه به قدرت و قوتي كه دارند گمان ميكنن
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در مجازات آنها جانبداري صورت گرفته و اولياي امور در مورد آنها از تساهل كار خواهد گرفت 
. اما زمانيكه قاطعيت و مساوات در تطبيق مجازات را مشاهده كند ، انديشه هاي مجرمانه اي كه 

زيرا در ذهنش دور ميزند خاموش گرديده و تحت تأثير چنين وسوسه هاي باطل قرار نميگيرد . 
ميداند كه با قاطعيتي كه دولت اسالمي در برابر جرم و مجرمين دارد ، قوت و قدرت شان آنها را 
نجات داده نميتواند و احساس ميكنند كه قدرت دولتي بزرگتر از قدرت آنها ميباشد . همچنان 
 قشر ضعيف جامعه مطمئن ميشود . زيرا دولت را در كنار خود احساس ميكند و مطمئن ميشود

 كه هيچ قدرتمندي جرئت تجاوز بر حريم او را ندارد . 
اوات و مس همچنان كه گفتيم اولياي امور بايد در تطبيق حدود و عقوبتهاي شرعي قاطع بوده

ي خود ر شرعرا جداً مراعات نمايد ، براي ديگران نيز واجب است كه از شفاعتهاي بيمورد و غي
 ميفرمايند :  ي مجرم گردد . پيامبر داري نموده و نبايد مانع تطبيق حدود باال

 «ِف أامإرِِه  ادا اَّللاا قادإ ضا ف ا جالا مانإ حاالاتإ شافااعاتُهُ ُدونا حادٍي ِمنإ ُحُدوِد اَّللِا عازا وا » 
 (مسند اْحد ، عن عبدهللا بن عمر )                                                                          

عال در هلل متاكسيكه شفاعتش در برابر حدي از حدود اهلل مانع واقع شد ، در حقيقت با امر ” 
 “ ضديت واقع شده است 

 ميفرمايد :  اهلل 
                 
          /(85)النساء 

 حلّ  ، احسان به مردم و چون جهاد ي، ]تا كار خير كند يا هر كس وساطت پسنديده” 
 ياپسندنهر كس وساطت  ، و او خواهد بود ياز آن برا يا [ بهره مشكالت جامعه انجام گيرد

و ا ين براآ[  لوبا گناه و از ] ي[ سهم به مردم رسد ينزيا به وجود آيد و يباطل و يتا شر كند ]
 “   است يهمواره نگهبان بر هر چيز اهلل و ; خواهد بود

و درين شكي نيست كه كسيكه بخاطر ساقط كردن حدود شرعي شفاعت ميكند ، شفاعت 
ياي ولراي اسيئه را مرتكب ميگردد . و همچنانكه شفاعت سيئه براي اسقاط حدود جايز نيست ، ب

فرقي  امور نيز جايز نيست كه از مجرم پول اخذ نموده و حدود شرعي را معطل قرار دهد .
را . زي نميكند كه اين پول به بيت المال مسلمين داخل شود ويا به جيب شخصي ديگران برود

 اينگونه مال حرام و خبيث است .
 عقوبات شرعي بر مبناي عدل و باز دارندگي استوار است : 

45 مام عقوبات شرعي بر دو مبناي اساسي بناء گرديده است . ـ ت 
 اول : عدل 

 دوم : بازدارندگي 
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يگردد عين ماساس اول كه عدل است ، درين امر ظاهر ميگردد كه جزاء هميشه به اندازة جرم ت
 ميفرمايد : . اهلل 
        /(40)الشوري 

“   [ مانند همان بدى است اتالف مال زخم زدن و چون قتل و دى ]پاداش ب” 

پس در حدود و عقوبات شرعي هيچ ظلم و زيادتي بر مجرم نميباشد . چنانچه بعضي 
 انسانهاي جاهل گمان ميكنند. 

ه كند كاساس دوم آن كه بازداشتن از ارتكاب جرم است ، در مقدار درد و رنجي تبارز مي
ست دا از ريق عقوبت احساس ميكند و احياناً آزادي و يا اعضاي وجود خود مجرم در نتيجة تطب

از  ب ذاتميدهد . شكي نيست كه فقدان اين نعمتها او را دردمند نموده و تحت فشار غريزة ح
 حدود ارتكاب جرم دستبردار ميشود و هر وقتيكه نفسش وسوسه نمايد و يا شيطان تجاوز از

  .شاند ترس از جزاي دردناك او را تكان داده و سرجايش مين اسالم را برايش مزين سازد ،
 

 انواع عقوبات : 
4 دهـ عقوبتهاييكه در شريعت اسالمي مورد بحث ميباشد به چهار نوع تقسيم گردي 

 است . 
 ا ـ حدود . 

 . ـ قصاص 
 . ـ ديتها 
 ـ تعزيرات  4

نيم تا زم ميدانجا الز اشاره نموديم . دريدر بحثي كه در تقسيم جرايم داشتيم ، به انواع مجازات ني
 م . ئه نماييا ارابا اختصار و ايجاز سخناني در مورد هريك ازين عقوبات ، دليل مشروعيت ومقدار آنر

 
 ـ حدود :  1

عقوباتي است كه مقدار آن معين بوده و در برابر جرايم حدود تطبيق ميگردد و به تعبير فقهاء 
د . زيرا نفع آن عام بوده در خصوص هيچ كسي نميباشد . چنين امري حق خالص اهلل متعال ميباش

زيرا اين  1كه نفع آن عام بوده و از اهميت و شمول برخوردار باشد به اهلل متعال منسوب ميگردد . 
نسبت نشاندهندة اهميت آن بوده و مشعر توجه و اهتمام بيشتر به آنها مياشد و تأكيد ميكند كه 

====================================================== 

 151ص 2ـ التلويح علي التوضيح ج1
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وتاهي در آن نبايد صورت گيرد . لذا اسقاط اين عقوبات بعد از ثبوت جرم هيچ نوع تفريط و ك
در محضر قضاء جايز نبوده و حتي اگر شخص مجني عليه رضايت داشته باشد رفع آن ناممكن 

 است . زيرا حق اهلل متعال با آن تعلق دارد . 
نا( زكسي به جرايمي كه موجب اين عقوبات ميگردد عبارت اند از زنا ، قذف )تهمت زدن 

 نوشيدن شراب ، دزدي ، رهزني ، بغاوت و ارتداد . 
 اول : عقوبت زنا : 

48 و  1ـ زنا ، مجامعتي است كه بدون نكاح ، شبه نكاح و ملك يمين صورت گيرد
 جزاي آن دره زدن و تبعيد و سنگسار ميباشد . 

 دليل ثبوت دره زدن اين آيت كريمه است كه ميفرمايد : 
            5     

        5      

 ()النور/
بايد ن،  اريديمان داروز قيامت  و اهللاگر به  ، و مرد زناكار صد تازيانه بزنيد زن زناكار و به” 

از  يوهيد گربا ، و بگيرد يمهربان و يآن دو نفر دلسوز ةدربار اهلل[ دين  ياجرا شما را در ]
“  . ازات آن دو نفر باشندج، شاهد م مؤمنان

ست . چنانچه روايت شده است كه ايشان امر و سنت نبوي نيز در تأييد اين حكم آمده ا
 2نمودند تا مردي را كه مجرد بود وبه زنا اعتراف كرد صد دره بزنند . 

 ارد .درين حكم كه زاني غير محصن بايد دره زده شود هيچ اختالفي بين فقهاء وجود ند
و بجز از فرقة اما رجم )سنگسار( به سنت نيوي ثابت بوده و تمام مسلمانان بر آن اتفاق دارند 

 3خوارج هيچ گروهي در آن اختالف نكرده اند . 
 يرد .رجم به اين معناست كه شخص زاني بوسيلة سنگ و چيزهاي مانند آن زده شود تا بم

ان اين حكم به اجماع علماء در مورد كسي اجراء ميگردد كه محصن باشد و از شروط احص
 ام مجامعت نموده باشد . اينست كه قبالً نكاح نموده و به صورت كامل و ت

تغريب ، به معناي تبعيد زاني از شهر و قرية اي است كه در آن مرتكب زنا شده است . علماء 
در وجوب آن همراه با شالق زدن اختالف دارند . احناف برين نظرند كه تغريب جزء حد نبوده و 

ه و در صورتيكه مصلحت همراه با دره زدن واجب نميباشد . بلكه يكي از جزاء هاي تعزيري بود
ايجاب نمايد از سوي اولياي امور تطبيق ميگردد . و مذهب زيديه نيز به همين گونه است . اما 

====================================================== 

 262ص 2ـ بداية المجتهد ج1
 7ص 2ـ تيسير الوصول ج 2
 26ص 9، المبسوط ج 157ص 8و المغني ج 7ص 2ـ بداية المجتهد ج3
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فقهاي شافعي و حنبلي ميگويند كه شخص زاني ، مرد باشد يا زن، بعد از دره زدن بايد براي 
يد تبعيد گردد اما زن مدت يكسال تبعيد گردد . و امام مالك و اوزاعي ميگويند كه مرد زاني با

  1نبايد به تبعيدگاه فرستاده شود . 
4  ـ لواطت نزد جمهور علماء )مالكيه ، شافعيه ، حنابله ، ابو يوسف و امام محمد ( در

 2مفهوم زنا شامل بوده و مرتكب آن مطابق عقوبت زنا مجازات ميگردد 
و  كه فاعل اتفاق دارند اينستقول صحيح كه تمام صحابه بر آن ” امام ابن تيميه ميگويد : 

 اس بن عبامفعول اگر محصن باشند يا غير محصن بايد به قتل برسند . زيرا تمام اهل سنن از 
 فرموده اند : روايت كرده اند كه رسول اهلل 

 3« مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»  
 4“ي را كه ديديد كه عمل قوم لوط را مرتكب ميشوند ، فاعل و مفعول را به قتل برسانيد كس”
 

 دوم : عقوبت قذف : 
ه بـ قذف در اصطالح شرعي به معناي تهمت به زنا است . يعني در شرايط معيني  480

 كسي نسبت زنا داده شود . مثل اينكه بگويد : اي زنا كار و ...
 اد دره تعين شده است . اهلل متعال ميفرمايد : جزاي قذف در شريعت هشت

             
           (4ر/)النو 
،  ندآور مي ن، سپس چهار شاهد  كنند كسانى كه زنان عفيفه پاكدامن را به زنا متهم مي  و” 

قت ه در حقيند كاينان ، و هرگز شهادتى را از آنان نپذيريد ، و پس به آنان هشتاد تازيانه بزنيد
“   اند فاسق

پاكدامن را نيز شامل آيت مذكور اگر چه در مورد زنان پاكدامن نازل شده است ، اما مردان 
  5ميشود و تمام فقهاي اسالم برين امر اتفاق نظر دارند .

براي وجوب عقوبت قذف شروطي الزم است ، از جمله اينكه قذف كننده بالغ و عاقل باشد 
و شخص مورد قذف محصن باشد و احصان درين باب به اين معناست كه شخص مذكور عاقل 

====================================================== 

 2لمجتهد جا، بدايه  168ـ167ص 8، المغني ج 45ـ  44ص 9، المبسوط ج 174ـ 173ص 3از زيلعي ج ـ شرح الکنز4
 365ـ364ص
  4كشاف القناع ج 393ص 2، الشرح الصغير از دردنر ج 34ص 7ـ الکاساني ج 5
 ـ سنن ابن ماجه ، كتاب الحدود ، باب من عمل عمل قوم لوط 1
 335ـ  334ص 28ـ مجموع فتاوي ابن تيميه ج 2
 172ص 12ـ تفسير قرطبي ج3
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 .  ، بالغ ، مسلمان و پاكدامن باشد
اما فقهاي مذهب ظاهري اسالم را شرط نميدانند . بنابرين مذهب كسيكه شخص ذمي را متهم به 
زنا نمود حد قذف بااليش جاري ميگردد . و چنين استدالل كرده اند كه اهلل متعال در آيت فوق 

 1ردد . اين حكم عام بوده و شامل كافر و مسلمان ميگ“ و الذين يرمون المحصنات ” الذكر ميفرمايد 
جز عي عاـ اگر شوهر همسرش را متهم به زنا كرد و از ثابت كردن آن مطابق قواعد شر 481

ت ساخت ت ثابشد ، درين صورت لعان الزم ميگردد . اما اگر اتهامش را با داليل معتبر در شريع
  ، همسرش به حد زنا محكوم ميگردد . اصل در حكم لعان اين آيت است كه ميفرمايد :

             

               

               

           /النور(  ـ) 
،  شدان نباز خودشج يبر آنان شاهدان كنند و  يكسانى كه همسران خود را متهم به زنا م و” 

 ، اهلله گند ب[بايد چهار بار شهادت دهد كه سو براى اثبات اتهامش پس هر كدام از آن شوهران ]
ين است [پنجم ا شهادت ] ( و،) گويد  ي[ در اين زمينه قطعاً راست م درباره همسرش او ]
ازات را از جم ( و); اشد[ دروغگو ب در اين اتهام بستن بر او باد اگر ] اهلل[ لعنت  : بگويد كه ]
ن آ،  اهلل گند بهكند اينكه چهار بار شهادت دهد كه سو  يكه مورد اتهام قرار گرفته دفع م يآن زن

رد مآن  گر ]ابر او باد  اهلل[خشم  : بگويد [پنجم اين است كه ] شهادت ] ( و8،) مرد دروغگوست
“   [راستگو باشد در اين اتهام بستن

 محكوم لعان خود داري كرد ، بنابر قول جمهور علماء به عقوبت قذفاگر شوهر از انجام 
لكه از ميگويد؛ بمجرد خود داري كردن حد قذف جاري نميشود ب ميگردد . و امام ابوحنيفه 

ز آن اسوي قاضي حبس ميگردد تا آنكه حاضر به لعان گردد و يا خود را تكذيب نمايد بعد 
 محكوم به حد قذف ميگردد .

زوجه از قبول لعان اباء ورزيد ، امام مالك و شافعي ميگويند كه به حد زنا محكوم اما اگر 
ميگردد و امام ابوحنيفه برين نظر است كه او محبوس ميگردد تا آنكه به انجام لعان آماده گردد و 
فقهاي حنبلي ميگويند كه زوجه در صورت انكار، محكوم به حد زنا شده نميتواند و در قسمت 

 2نش نيز دو قول در مذهب حنبلي روايت شده است . محبوس شد
 

====================================================== 
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 :  نوشيسوم : عقوبت شراب
48  ـ حد شراب نوشي به سنت نبوي و اجماع مسلمانان ثابت ميباشد . از رسول اهلل 

روايت شده است كه شارب خمر را با شاخة درخت خرما و نعل مورد ضرب قرار داده اند و 
گاهي چهل و گاهي هم هشتاد  د شالق زده است و علي هشتا چهل شالق و عمر  ابوبكر 

دره زده است . بنابر همين اختالف روايات است كه عدة از علماء چهل دره و تعداد ديگري 
هشتاد دره را بحيث حد شراب نوشي تعين كرده اند و تعدادي ميگويند كه اصل در حد شراب 

امام است كه اگر ضروري ميدانست نوشي چهل دره است و اضافه تر از آن موكول به نظر 
ميتواند كه در تعداد آن بيفزايد . مثالً اگر مردم به نوشيدن شراب عادت كرده بودند ، بايد هشتاد 

  1دره را تعين نمايد و اگر تعداد كمي مرتكب آن ميشدند چهل دره را تعين كند .
ر ت ، هالق نموده اسخمري كه اهلل و رسولش حرام قرار داده و نوشندة آنرا محكوم به ش

ت آيد . ت بدسنوشيدني نشه آور ميباشد . فرقي ندارد كه از ميوهاي تازه درست شود يا از حبوبا
د به ح همچنان حشيش وساير چيزهاي نشه آور در حكم شراب بوده و استعمال كنندة آن محكوم

 ميفرمايند :  شرابنوشي ميگردد . پيامبر 
 (  يح البخاري ، كتاب األدب عن ابي موسي األشعري)صح« كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» 
 “ هر چيز نشه آور حرام است” 

 و در روايت ديگر : 
ُ عالا »    « رااٌم ٍر َخاإٌر واُكلُّ ُمسإِكٍر حا ُكلُّ ُمسإكِ   سالاما يإِه وا عانإ ابإِن ُعمارا قاالا قاالا راُسوُل اَّللِا صالاى اَّللا

 صحيح مسلم ، كتاب األشربه ()                                                                                   
و هر چيز  فرمودند : هر چيز نشه آور خمر است روايت است كه رسول اهلل  از ابن عمر ” 

 “نشه آور حرام است 
 و در حديث ديگري آمده است كه : 

 « لِيلُهُ حارااٌم  ماا أاسإكارا كاِثريُهُ ف اقا سالاما قاالا يإِه وا  عالا راُسولا اَّللِا صالاى اَّللاُ عانإ جاابِِر بإِن عابإِد اَّللِا أانا » 
 سنن الرتمذي ،كتاب األشربه()                                                                                  

ياد آن نشه زفرمودند : آنچه كه مقدار   روايت است كه رسول اهلل از جابر بن عبداهلل ” 
 “ ميكند ، مقدار كم آن نيز حرام است 

 حرمت خمر در قرآن كريم ثابت ميباشد . اهلل متعال فرموده است : 
             

     /المائده(9) 

====================================================== 
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 صب شده[ ن براى پرستش كه ] يهاي بت قمار و وكه شراب  ! جز اين نيست اى اهل ايمان” 
ها س از آنپ ; شيطان است ياز كارها ، پليد و شود  يكه به آن تفأل زده م يهاي وپاره چوب

 “  . دكنيد تا رستگار شوي يدور


 چهارم : عقوبت سرقت :
48  ـ سرقت عبارت از دستبرد و تجاوز به مال ديگران و گرفتن آن به صورت مخفي و

ظالمانه و تحت شرايط خاص ميباشد . از جملة اين شروط يكي اينست كه مال در مكان محفوظ 
.  1است استنگهداري شود و ديگر اينكه از ربع دينار كمتر نباشد . عقوبت دزدي قطع دست ر

 اهلل متعال ميفرمايد : 
               

  /المائده(8) 
وى سز ى اازاتجاند به عنوان م كه مرتكب شده يزن دزد را به كيفر كار زشت دست مرد و و” 

 “   استو با حكمت ناپذير  تواناى شكست اهلل و ; قطع كنيد اهلل
هي ح فقالبته صورتهاي ديگر اعتداء و تجاوز به مال ديگران نيز وجود دارد كه در اصطال
د ي مورسرقت گفته نميشود . لذا حد سرقت باالي آن نافذ نميگردد بلكه با جزا هاي تعزير

چور و  ردن ،كانت كردن در امانتها ، انكار از وديعتها ، غصب مجازات قرار ميگيرد . مانند خي
 چپاول و غيره 

 
 پنجم : عقوبت رهزني )قطع الطريق(

ـ جريمة رهزني در اصطالح فقهاء آنست كه فرد و يا جماعتي راه مسافرين و مرور  484
عمل شان منتج  كنندگان را قطع نموده و اموال شانرا به زور و به صورت آشكارا خذ نمايند و اين

به ايجاد ترس و وحشت در بين مردم گرديده و راههاي مواصالتي را قطع نمايند . چنين عملي 
اگر از سوي يك فرد صورت گيرد و يا گروهي مرتكب آن گردد ، مسلح باشند و يا غير مسلح ، 

 2ياد ميشود . “ محارب با اهلل و رسولش ” حكم آن يكسان است و مرتكب آن بنام 
 در عقوبت محارب اين آيت است كه ميفرمايد : اصل 

               

                 
====================================================== 

 104ص 8، شرح الخرشي ج 92ـ  91ص 7ـالکاساني ج  1
 380ص 2بداية المجتهد جو مابعد آن ، 268ص  7، فتح القدير ج 288ص  7، المغني ج 83ـ 82ـ السياسة الشرعيه ص  2
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      /المائده(  ـ4) 
، فقط  كوشند  يم يتباه در زمين به فساد و ، و ندجنگ  يپيامبرش م واهلل كيفر آنان كه با ” 

، يا از  شود چپشان بريده يپا ، يا دست راست و ، يا به دارشان آويزند اين است كه كشته شوند
آخرت  ن دربراى آنا ، و در دنياست يخوار و ي. اين براى آنان رسواي وطن خود تبعيدشان كنند

ه كس بدانيد پ ; از دست يافتنتان بر آنان توبه كنند كه پيش ي( مگر كسان.) بزرگ است يعذاب
“  . مهربان است بسيار آمرزنده و اهلل

اگر  وپس جزاي رهزن اينست كه اگر مرتكب قتل و اخذ مال شده بود به دار آويخته شود 
ل واگر ما ه شودكسي را كشته بود و مالش را نگرفته بود ، به قتل ميرسد بدون اينكه به دار كشيد

گر د و اگرفته بود ولي مرتكب قتل نشده بود ، يك دست و يك پايش برخالف هم قطع ميگرد را
ز ادور  تنها مردم را خوف وترس افگنده و مؤفق به اخذ مال و قتل كسي نشده بود ، در شهر

 زادگاهش زنداني ميشود . 
ب گر مرتكد و ابرسفقهاي مالكي ميگويند : اگر كسي را به قتل رسانده بود وجوباً بايد به قتل 

د عين نمايترايش قتل نشده بود امام اختيار دارد جزاي قتل ، بدار آويختن ، و قطع دست و پا را ب
دار بتل ، و اگر تنها خوف و هراس ايجاد كرده بود  امام اختيار دارد كه يكي از جزا هاي ق

 آويختن و يا حبس را برايش تعين نمايد . 
 

 عقوبت مرتد :  : ششم
كه  مرتد در لغت برگشت كننده را ميگويند و در اصطالح شرعي كسي را ميگويند ـ 485

 از دين اسالم برگردد . 
 يگيرد .ورت مارتداد هم با اقوال واقع ميشود و هم با افعال وهم با اعتقاد به بعضي امور ص
 و رسولش اهلل ارتداد لفظي آنست كه كسي كلمات كفري را به زبان بياورد . مانند دشنام دادن به

 ... و العياذ بااهلل.
ندة ارتداد فعلي آنست كه فرد مسلمان مرتكب اعمالي گرد كه به اتفاق علماء نشانده

ه بدي و استخفاف و توهين به دين اسالم باشد . مانند نماز خواندن بدون وضوء به صورت عم
كمل رعي ، نامقصد توهين نماز ، انداختن قرآن كريم در جاهاي نجس ، توهين به احكام ش

طاب دانستن شريعت اسالم ، غير مناسب دانستن شريعت اسالمي در عصر حاضر ، ظالمانه خ
 كردن بعضي عقوبتهاي شرعي و غيره 

ارتداد اعتقادي آنست كه شخص مسلمان معتقدر به امور گردد كه بطالن آن در شريعت ظاهر 
دين قرار داشته باشد . مانند انكار از  و آشكار بوده و در مخالفت آشكار با امور ثابت و قطعي در
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روز قيامت ، انكار از وجود جن و ماليكه ، اعتقاد به قديم بودن كائنات ، حالل دانستن زنا ، عدم 
 و امثال آن .  اعتقاد به ختم نبوت بر محمد 

ثبوت ارتداد شخص مشروط به اين است كه شخص عاقل و مختار باشد . بنابرين ارتداد 
ودكي كه عقل كامل ندارد ، شخص نشه و شخصي كه تحت جبر و اكراه قرار داشته مجنون ، ك

باشد اعتبار ندارد . جمهور علماء بلوغ را نيز شرط دانسته اند اما علماي احناف بلوغ را شرط 
 1ثبوت ارتداد نميدانند .

 ميفرمايد :  عقوبت مرتد اينست كه به قتل برسد  چنانچه رسول اهلل 
ُ عالايإهِ قاالا ابإ »   نسائي، كتاب َترَي الدم()سنن ال« يناهُ فااق إتُ لُوهُ نإ بادالا دِ ما ما واسالا  ُن عابااٍس قاالا راُسوُل اَّللِا صالاى اَّللا
ود را خفرمودند : مسلماني كه دين  روايت است كه گفت : رسول اهلل  از ابن عباس ” 

 “تبديل كرد او را به قتل برسانيد 
 گويند :في ميعلماء اين حكم عام بوده شامل مرد و زن مرتد ميشود . اما علماء حن نزد جمهور

 زن مرتد به قتل نميرسد بلكه محبوس ميگردد تا آنكه توبه كند . 
اما مهلت دادن مرتد نزد جمهور علماء واجب است و بايد مدتي به وي مهلت داده شود و 

خود برگشته و توبه كند . و امام ابوحنيفه مهلت اسالم دوباره بروي عرض گردد تا شايد از كفر 
 2دادن او را واجب نميداند بلكه آنرا مستحب ميداند . 

 
 هفتم : عقوبت بغاوت : 

48  ـ بغاوت در اصطالح شرعي ، خروج گروه داراي قدرت و شوكت را گويند كه با
د كه با واهنموده و ميخارائة تأويالت و داليلي در ظاهر قابل قبول بر ضد امام مسلمين شورش ن

“ اغيب” مي استعمال سالح و زور او را از خالفت خلع نمايند . اين گروه در اصطالح فقه اسال
 ناميده ميشوند . 

 اصل در جريمه وعقوبت بغاوت آيت ذيل ميباشد :
             

           /الحجرات() 
اگر يكى  ، و آشتى برقرار كنيد اگر دو گروه از مؤمنان با يكديگر بجنگند ميان آنها صلح و و” 

 اهلل، بجنگيد تا به حكم  كند  يه تجاوز مك ي، با آن گروه از آن دو گروه بر ديگرى تجاوز كند

====================================================== 

ح ، شر 123ص 8، المغني ج 253ص 2، الفتاوي الهنديه ج 392ص 3رد المحتار ج ، 134ص 7ـ بدايع الصنايع از كاساني ج1
 576ص 4، شرح األزهار در فقه مذهب زيدي ج 62ص 8الخرشي در فقه مالکي ج

 125ـ  123ص  8، المغني ج 257ص  2ـ الفتاوي الهنديه ج  1
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“   باز گردد

ا ند . امگردا عقوبت بغاوت اينست كه امام در برابر شان بجنگد تا آنها را مطيع دولت اسالمي
 داي حقوقاز ا جنگ زماني بايد براه انداخته شود كه آنها از اطاعت امام برحق امتناع ورزيده و

د . گردن به صورت آشكار تجمع نموده و آمادة جنگ با دولت دولت اسالمي خود داري نمايند و
ريق طا از رامام مسلمانان مكلف است كه قبل از آغاز جنگ كساني را نزد شان بفرستد تا آنها 

را  اوت آنهاار بغمناقشه و مباحثه قانع ساخته و به داليلي كه دارند جواب بدهند و از نتيجه ناگو
حبت نموده و عبداهلل بن عباس را نزد خوارج فرستاد تا با آنها ص برحذر دارند . چنانچه علي 

اعت وي جمآنها را دوباره به جماعت مسلمانان برگرداند . اگر از قبول اصالح و برگشت به س
 مسلمين اباء ورزيدند امام بايد بر ضد شان جنگ را آغاز نمايد . 

 ت بيشترحثه وقبه بهانة مذاكره و مبااما اگر براي امام معلوم و ثابت شد كه آنها ميخواهند 
 ومذاكره  بل ازقكسب نموده و به تجمع افراد و انصار خود بپردازند ، درينصورت امام ميتواند كه 
ز و قبل ا ه شودمباحثه جنگ را آغاز نمايد . زيرا در چنين حالتي بايد از قاطعيت كامل كار گرفت

 .  گردد جاد كنند بايد ريشه هاي بغاوت قطعآنكه جبهة آنها قوي گرديده و مشكل جدي را اي
ولي در صورتيكه گروه باغي به اطاعت امام برگشته و خود را پابند جماعت مسلمين اعالن 
نمودند ، جنگ كردن با آنها جايز نميباشد . زيرا مقصد اصلي كه اطاعت امام بود بدست آمده 

يكه در مقابل باغي ها جنگيده و جان است و ضرورتي به جنگ نميماند . بعد از پايان جنگ كسان
و مال آنها را تلف نموده است هيچ تاوان و ضمانتي نمي پردازد زيرا اهلل متعال جنگ با آنها را 
حالل قرار داده است . همچنان بنابر مذهب حنابله ، حنفيه و شافعيه باالي اهل بغاوت تاوان و 

. دليل اين قول را از سوابق تاريخي و  ضمانت آنچه در جريان جنگ تلف كرده اند ، نميباشد
با اهل بغاوت بدست مي آورند . و ميگويند كه اهل  برخورد صحابة كرام و بخصوص علي 

بغاوت تأويلي دارند كه در ظاهر امر قابل قبول و ممكن است . عالوه بر آن اگر آنها را مكلف به 
جماعت مسلمانان خود داري نمايند . اداي تاوان نماييم سبب ميگردد كه از تسليم شدن و لزوم 

 1لذا اين كار جايز نميباشد .
 

  ها :  قصاص و ديت ـ 
48  ـ نوع دوم در عقوبتهاي شريعت اسالمي ، قصاص و ديتها است . اين جزاء ها در

صورت تجاوز بر نفس و يا مادون نفس يعني زخم زدن و قطع اعضاي انسان نافذ ميگردد . به 

====================================================== 
،  411ص 4، الهدايه و فتح القديرج 140،  113ص  7، الکاساني ج 56ـ  55، الماوردي ص 39ـ 38ـ ابو يعلي الحنبلي ص  1

 .  570ص 4، شرح األزهار ج 437ص 2زي ج، المهذب از شيرا 99ص  4، كشاف القناع ج 128ص 4المغني ج
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يم قتل ، زخم زدن و قطع اعضاء با اين عقوبات مقابل ميگردد و در بعضي تعبير ديگر ، جرا
 صورتهاي قتل نفس كفاره نيز الزم ميگردد . 

 اينك با اختصار در مورد هر كدام مطالبي را تقديم مينماييم .
 قصاص در جريمۀ قتل : 

اي قصاص به معناي كشتن شخص جاني ميباشد و حق خالص اولياي مقتول است . و اولي
 مقتول نزد اكثر فقهاء تمام ورثة سببي و نسبي مقتول ميباشند . 

 اهلل متعال در مورد قصاص ميفرمايد : 
               

   /البقره(18) 
،  بر آزادر برا: آزاد د الزم شده شدگان بر شما قصاص مقرّر و ! در مورد كشته اى اهل ايمان” 

 “   ، زن در برابر زن برده در برابر برده
ورت صالبته وجوب قصاص شرطهايي نيز دارد ، از جمله اينكه ، قتل عمدي و بدون موجب 

 ميفرمايند :  گرفته باشد . پيامبر 
«  مَقْتُولِوَ وَلِيُّ الْ  يَعْفُ أَنْقال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: العَمْدُ قَوَدٌ إاِلَّ عن ابن عباس» 

 )مصنف ابن ابي شيبه ، كتاب الديات(
،  فرمودند : جزاي قتل عمدي قصاص است روايت است كه رسول اهلل  از ابن عباس ”

 “ مگر اينكه ولي مقتول عفو نمايد 
ديگر اينست كه مقتول بايد به صورت قطعي معصوم الدم باشد . يعني مرتكب عملي  شرط

نگرديده باشد كه به موجب آن خونش مباح شده باشد . ديگر اينكه با قاتل مساوي و برابر بوده و 
قاتل در صفت آزاد بودن و مسلماني بر مقتول برتري نداشته باشد . البته اين شرط در نزد جمهور 

  1عتبر ميباشد . اما فقهاي احناف آنرا معتبر نميدانند.علماء م
  قصاص در اعتداء بر مادون نفس درين آيت ثابت است كه ميفرمايد :

            

         /(45)المائده 
رابر بن در [ جا مقرّر داشتيم كه ]در قانون قصاص اسرائيل الزم و ما در تورات بر بنى و” 
ابر ر برددندان  ، و گوش يگوش به جا ، و يبه عوض بين يبين ، و چشم در مقابل چشم ، و جان

 “  است يها را قصاص زخم ، و دندان

====================================================== 
، شرح  332ص 3، بداية المجتهد ج 222و مابعد آن ، الماوردي ص 232ص 7و مابعد آن ، الکاساني ج 643ص 7ـ المغني ج  1

  254ص 8، شرح فتع القدير ج 4ص 8الخرشي ج
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ر قصاص در مادون نفس همان شرطهايي است كه در قصاص نفس الزم است . عالوه بشرط 
ز جاني ان كه آنها دو شرط ديگر نيز ضروري ميباشد . يكي اينكه بين محل وقوع جريمه و مقابل آ

 قصاص گرفته ميشود همگوني و مماثلت موجود باشد . دوم اينكه اجراي قصاص به صورت
 عادالنه ممكن باشد . 

 :  ديت
 ت ازـ ديت در شريعت اسالمي ، در باب قتل خطاء و شبه عمد الزم ميگردد و عبار 488

ظر به نر آن مقدار معين مالي است كه از جانب جاني به اولياي مقتول پرداخته ميشود . و مقدا
 نوعيت مال متفاوت ميباشد . 

ز اأس ، از شتر صد ردر فقه احناف چنين است كه اگر مقتول مرد و مسلمان باشد ، ديت او 
ر ه هزادطال صد دينار ، از لباس دوصد جوره لباس ابريشمي ، از گاو دوصد رأس ، از نقره 
 ر ديتدرهم ، از گوسفند هزار رأس پرداخته ميشود و ديت زن نصف ديت مرد و ديت جنين عش

 زن است . 
عبارت از مرداني در قتل خطاء و شبه عمد ديت باالي عاقلة مجرم واجب ميگردد . و عاقله 

اند كه از جانب پدر با مجرم قرابت داشته و بنام عصبه ياد ميگردند . و مذهب حنبلي عصبة سببي 
با مجرم رابطه دارد نيز در جملة عاقله داخل ميداند . در مذهب  1را كه از جانب والء عتاقت 

در قدم دوم باالي  است . واگر اهل ديوان وجود نداشت2احناف عاقله عبارت از اهل يك ديوان 
 قبيلة او الزم ميگردد . 

ود وان ختديت طي سه قسط و در مدت سه سال بايد پرداخته شود و هر فرد عاقله به اندازة 
 در آن حصه ميگيرند . 

همچنان ديت در قتل عمدي در صورتي واجب ميگردد كه اولياي مقتول به آن راضي گردند 
د اولياي مقتول در اخذ ديت و يا قصاص اختيار داده و اين بنابر نظر كساني است كه ميگوين

 3ميشوند . اين نوع ديت بر عهده شخص جاني بوده و از مال شخصي او تاديه ميگردد . . 

====================================================== 

د و ه اگر غالم وفات كركه ترتيبي اند به است باقي ميمـ والء عتاقت ، عبارت از رابطة سببي است كه بين غالم و كسيکه او را آزاد كرد1
 رده اند. ازي ياد كسآزاد  وارث ديگري نداشت ، مال متروكه اش به آزاد كننده اش ميرسد . اين رابطه را بنام والء عتاقت يا

شان را  خصوص اسمايمو در كتاب ه مجاهدين اسالم را تنظيم نمود ، هر لشکر را به صورت عليحده نام نويسي نمود  ـ زمانيکه عمر 2
اگر  ود به اين معنا كهجموعات نممط اين درج نمود اين كتاب را بنام ديوان ياد كردند . كار ديگري كه نمودند اين بود كه ديت ها را مربو

 ان قرار داشتند . ک ديودري ا قاتلبشخصي مرتکب قتل خطاء ميگرديد ، ديت مقتول را طي سه سال از معاشات كساني اخذ مينمود كه همراه 
ديه صنفي داشته مروز اتحاطالح ااحناف با قياس بر همين سنت خليفة راشد ميگويند كه اگر اهل حرفه و پيشة باهم تناصر و به اص

 باشند ، ديت را بايد بپردازند . 
مابعد آن ، بداية المجتهد  و 759ص 7، المغني ج 257ـ 251ص 7، الکاساني ج 517ـ  504ص 5ـ الدر المختار و رد المحتار ج3
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 فاره : ـك

48 زه ـ كفاره عبارت از آزاد كردن غالم مؤمن و در صورت عدم دسترسي به آن ، رو
 درپي ميباشد . گرفتن دوماه پي

خطاء به اتفاق فقهاءالزم است همچنان نزد اكثر فقهاي حنفي ، شافعي و حنبلي در كفاره در قتل 
قتل شبه عمد نيز واجب ميگردد . اما در قتل عمدي تنها فقهاي شافعي و مذهب زيديه بوجوب آن 

 1قايل اند و ساير فقهاء از مذاهب حنفي ، حنبلي و ظاهري وجوب آنرا منتفي ميدانند . 
 ر : ـزيـتع  ـ 

40  ر هقابل مـ نوع سوم عقوبات شرعي ، تعزيرات است و چنانچه قبالً گفتيم ، تعزير در
ن راي آنوع معصيتي )ترك واجب و ارتكاب ممنوعات( نافذ ميگردد كه شريعت اسالمي جزايي ب

به غير  مردم تعين نكرده است . مانند خوردن اشياي حرام ، مانند خون و حيوان خود مرده ، قذف
ردن كيانت خدي كردن مال غير محفوظ ، سرقت كمتر از حد نصاب ، خيانت در امانتها ، زنا ، دز

 ساير وكيل و شريك ، رشوت ستاني ، فريبكاري ، كاستن از وزن و پيمانه ، شهادت دروغ و
 محرمات از همين گونه .

ق صالح بضي طجزاي اينگونه جرايم تعزير بوده و مقدار و كيفيت تطبيق آنرا اولياي امور و قا
ايع شده ردم شديد و با درنظر داشت حالت مجرم تعين ميكند . مثاًل اگر ارتكاب آن جرم در بين م

تعين  ف تريبود ، جزاي سنگين تري براي آن تعين ميكند و اگر به ندرت واقع ميگرديد جزاي خفي
اشت درمي جة مينماند ، اگر مجرم سابقة جرمي نداشت ، به جزاي كمتر اكتفاء ميشود و اگر سابق
 شود .ته ميجزاي بيشتري برايش داده ميشود . به همينگونه نوعيت و كيفيت جرم نيز در نظر گرف

 
 انواع تعزيرات : 

41  ـ تعزير با هر وسيلة صورت ميگيرد كه درد و عذابي به مجرم برساند و شامل قول ، فعل
، توبيخ و گفتن سخنان درشت ، ترك سخن گفتن و غيره ميگردد . مثالً كساني اند كه با وعظ 

تعزير ميگردند و يا با ترك سخن گفتن و سالم كردن تعزير ميگردند تا آنكه از گناه توبه نموده و 
از سه نفري كه از جنگ تبوك عقب مانده بودند  از تكرار آن دستبردار شوند . چنانچه رسول اهلل 

كردن از مقام و وظيفه نيز نوعي از  ، دوري نموده و مدتي با آنها سخن نميگفت . همچنان عزل

========================================================= 

 468ص 4، شرح األزهار ج 55ص 4، مغني المحتاج ج 141ص 5مختصر المزني ج 245ص 2ج
،  514ص 10لي ج، المح 251ص 7، الکاساني ج 468ـ  467ص 5، الدر المختار ج 97ـ  96ص 8و ج 651ص 7ـ المغني ج4

 107ص 4، متن المنهاج و مغني المحتاج ج 222ص 5البحر الزخارج
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كساني را با همين جزاء مورد تعزير قرار داده  و خلفاي راشدين  تعزير ميباشد . چنانچه پيامبر 
اند . به همينگونه ، تعزير با تبعيد ، حبس كردن و شالق زدن نيز صورت ميگيرد . عالوه بر 

به  اناً بكار برده ميشود . چنانچه رسول اهلل تعزيرات بدني ، تعزيرات مالي نيز جايز بوده و احي
شكستاندن كوزه و پاره كردن مشكهاي شراب امر نمودند و در جنگ خيبر امر نمودند كه 

امر نمودند كه  ديگهايي كساني را كه گوشت خر اهلي را پخته بودند چپه نمايند . همچنان عمر 
آميخته با آب را كه غرض فروش به بازار  مكان فروش شراب را آتش بزنند و امر نمودند كه شير

اعالن نمودند كه بخشي از مال مانعين زكات را  آورده شده بود به زمين بريزانند ، و پيامبر 
 بعنوان تعزير مالي اخذ مينمايند . ...

اخيراً ، تعزير به سرحد قتل نيز ميرسد ، مانند قتل جاسوس مسلماني كه به نفع دشمنان اسالم 
 1يكند و اين مذهب مالك و بعضي از فقهاي حنابله ميباشد . جاسوسي م

 
  بیشترين اندازۀ تعزير :

4  ـ علماء در تعين بيشترين حد تعزير با هم اختالف دارند ، عدة ميگويند كه بيشترين
حد آن بايد از ده شالق اضافه نباشد و تعداد ديگري ميگويند كه بايد كمتر از كمترين حد باشد 

سي و نو شالق و يا تا هفتاد و نو شالق تعين نموده اند و عدة ميگويند كه تعزير حد يعني تا 
معيني ندارد ، ولي اگر تعزير از جنس مجازاتي باشد كه اندازة مقدري در بعضي موارد دارد ، 

ي نبايد تعزير بيشتر از آن باشد و اما از جنس ديگر ميتواند كه اضافه تر از حد تعين گرد . مثالً برا
كسيكه چيز كمتر از حد نصاب را سرقت كند ، جزاي تعزيري نبايد به قطع دست برسد ، اما 
جايز است كه جزاي بيشتر از حد قذف برايش تعين گردد . جزاي تعزيري در عملي كه ماتحت 
زنا است نبايد به حد زنا برسد ، اگر چه جايز است كه بيشتر از حد قذف گردد . ، اين قول 

 2تيميه ميگويد ، عادالنه ترين قول بوده و سنت نبوي آنرا تأييد ميكند . چنانچه ابن 
4 ز ماعتي اه و جـ اما آيا تعزير با قتل مجرم جايز است ؟ امام مالك به جواز آن قايل بود

ف اختال فقهاي حنبلي و شافعي به صورت اجمالي با وي موافق ميباشند اما در جزئيات با هم
د  مينمايل اهللسي را كه دعوت به سوي بدعتي مخالف با كتاب اهلل و سنت رسودارند . مثالً قتل ك

ا افعي آنرمام شا، جايز ميدانند ، اما قتل جاسوس را كه امام مالك و حنابله جايز دانسته اند ، 
 ممنوع ميداند . 

====================================================== 
 345ـ  344، 108ـ 107ص 28ـ مجموع الفتاوي از ابن تيميه ، ج  1
 108ص 28ـ مجموع فتاوي از ابن تيميه ج  2
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راً كرمايمي امام ابوحنيفه قتل تعزيري را در موارد خاصي جايز ميداند ، از جمله اينكه جر
 ،يشود صورت گيرد كه اكثراً موجب قتل ميباشد . مانند قتل كسيكه مكرراً مرتكب لواطت م

يده ن برچكسيكه به ترور و اخذ مال مردم ميپردازد ، كسانيكه دامن فساد شان جز با قتل شا
  :فرموده اند  نميشود ، كسيكه سبب تفرقة جماعت مسلمانان ميگردد . چنانچه پيامبر 

ُ عالا عانإ عا »  عإُت راُسولا اَّللِا صالاى اَّللا ُكمإ واأامإرُُكمإ َجاِ  ي اُقوُل مانإ سالاما يإِه وا رإفاجاةا قاالا ْسِا يٌع عالاى راُجٍل وااِحٍد يُرِيُد أانإ  أاَتا
 ارة (اب اْلمم ، كت)صحيح مسل« ياُشقا عاصااُكمإ أاوإ يُ فاريِقا َجاااعاتاُكمإ فااق إتُ لُوهُ 

ه امر شما بر شنيدم كه فرمودند : در حاليك يت است كه گفت : از رسول اهلل از عرفجة روا” 
فرق را متيك نفر جمع بود كسي آمده و ميخواست كه بين تان اختالف ايجاد كرده و جماعت تان

 “ سازد ، او را به قتل برسانيد 
. ايشان  در مورد كسيكه از نوشيدن شراب دستبردار نميشود پرسيده شد و از رسول اهلل 

 1فرمودند : او را بقتل برسانيد . 
 اعتراضات و ترديد آنها :

44  ه كـ عدة بر نظام جزايي و جنايي شريعت اسالمي اعتراض نموده و گمان ميكنند
ابل اضر قاعتراض شان وارد و مقبول است و چنين نتيجه ميگيرند كه عقوبتهاي شرعي در عصر ح

 بعضي از آنها عملي نيستند . تطبيق نميباشد . و يا علي األقل 
 خالصة اعتراضات شان اينست كه عقوبتهاي حدود يا سبب پايمال شدن انسانيت مجرم

و يا  .ميگردد چنانچه در شالق زدن در زنا ، قذف و نوشيدن شراب سبب اهانت شخص ميگردد 
ضاي طع اعقدخالت در امور شخصي افراد بشمار ميرود چنانچه در زنا و نوشيدن خمر است . ويا 

دي ر آزاانسان را در بر دارد چنانچه در عقوبت سرقت و رهزني تعين شده است و يا دخالت د
ق حينكه عقيدة شخصي افراد و قتل مخالفين است ، چنانچه در عقوبت ارتداد مياشد . ديگر ا

ء را زاجنفيذ جامعه در تعين و دادن جزاء به فرد سپرده ميشود ، مانند جزاي قصاص كه فرد حق ت
ده اء بودارد . همچنان تحميل كردن ديت بر اقارب مجرم بر خالف مبدأ شخصي بودن جرم و جز

 و مسئوليت گنهكار بدوش انسانهاي بيگناه گذاشته ميشود ! ! ... 
اگرچه  ارد .ددر واقع اين اعتراضات واهي بوده و بر داليل واهي و حجتهاي بي بنياد استناد 

مقنعي  نده وهاي شيطاني گرديده و گمان ميكنند كه داليل خيلي كوب گويندگان آن فريفتة وسوسه
. پس  مايندبا خود دارند و با اين داليل است كه دوري گزيدن از شريعت اسالمي را توجيه مين

 الزم است كه بطالن اين اعتراضات را با كمي توضيح و تفصيل بيان نماييم . 
45  مجروح شدن انسانيت او ميگردد ، كامالً ـ اين سخن شان كه شالق زدن مجرم سبب
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مردود و بي معناست . زيرا اين مجرم است كه خود را مورد اهانت قرار داده واحترام ننموده است 
. و مرتكت اعمالي ميگردد كه عزت خود را در معرض بيحرمتي قرار ميدهد . همچنان شخص 

حاليكه ميتواند از راه هاي حالل زاني بخود اجازه ميدهد كه به ناموس ديگران تجاوز كند در
ضرورت خود را مرفوع سازد . زمانيكه نصيحت و توبيخ در او اثر نميگذارد بايد با ضرب شالق 

 تنبيه گردد تا درد آن براي هميشه بيادش بماند . 
اما سنگسار شدن زاني محصن بخاطري ضرور است كه چنين شخصي صالحيت زندگي در 

س كظرف  دارد . زيرا در حاليكه ظرفي دارد كه كفايتش ميكند بهجامعة پاكيزة اسالمي را ن
رار قديگري چشم ميدوزد و با عملي كه مرتكب ميگردد ، تمام جامعه را در معرض نابودي 

 ميدهد . پس بايد ضرر چنين افراد از جامعه دفع گردد .
يلة نه وسشالق زدن در حد قذف بخاطر ضروري است كه بايد شخص متهم تبرئه گردد و يگا

 دفع شكوك و شبهات از وي اينست كه شخص تهمت كننده مورد تكذيب قرار گيرد و چنين
 درين مجازاتي است كه كذبش را به صورت آشكار به همگان نشان ميدهد . اصالً رمز مسئله
ل مبذو است كه اسالم بيشترين توجه را در نظافت و نزاهت جامعه و سالمت آبرو واخالق آن

 ن نيزآاگر وجود اين ارزشها در جامعه ، مطلوب و ضروري است ، وسايل حصول  داشته است .
ا اگر . ام بايد مطلوب و ضروري باشد و اسالم قاعدة ايست كه مورد تأييد و تقرير اسالم است
ايل ، وس ارزشهايي مانند عفت ، سالمت آبرو ، اخالق و پاكيزگي جامعه امر غير مطلوب باشد

ورت صلوب است و اين سخني است كه معترضين بر عقوبتهاي اسالمي به حصول آن نيز غير مط
ين كه ا ضمني اظهار ميدارند . پس اختالف در مورد حفاظت اين ارزشها است و اسالم ميگويد

ا ري حياتي رزشهاارزشها بايد حفظ گردد . لذا با كسانيكه ميخواهند جامعه را ملوث نموده و اين ا
 مينمايد .  نابود سازند برخورد قاطع

4  مانند  ،ـ اين ادعا كه عقوبتهاي اسالمي به معناي دخالت در امور شخصي افراد است
ضرر  جواز ساير اعتراضات شان كامالً بي اساس و غير منطقي است . زيرا آزادي فرد به معناي

 ه گرديدعي جامرساني به جامعه نميباشد . بلكه هر زمانيكه آزادي افراد سبب متضرر شدن و ويران
 ، در همانجا متوقف ميگردد . 

در مورد زنا تا حال از هيچ شخص منصف و با عقلي نشنيده ايم كه بگويد زنا به نفع جامعه 
است . اما ضرر هاي آن در برابر چشم همگان قرار داشته و ضرورتي به شرح و بيان ندارد . در 

ي ترين جوهري است كه در وجود مورد نوشيدن شراب بايد گفت كه عقل انساني بهترين و قيمت
انسان قرار داده شده است و معطل نمودن آن به صورت اختياري به هيچ صورت جايز نيست . 
عالوه بر آن شرابنوشي راههاي جرم و جنايت ديگري را نيز بازد ميكند و دولت مسئول است كه 
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 ود سازد از وقوع جرايم جلوگيري نموده و راههاييكه به جرم منتهي ميشود ، مسد
4 ين ـ آنها معترضند كه بعضي عقوبات كه موجب قطع اعضاي انسان ميشود خيلي سنگ

 باعث و شديد ميباشد . اما خوف و هراسي را كه دزدان و رهزنان در بين مردم پخش نموده
و  منصفانه ند كهاختالل در روند زندگي مردم ميشوند ، فراموش كرده اند .اگر آنها واقعاً ميخواه

ر ونه دساني فكر كنند ، قبل ازين اعتراض ، عمل سارق را در ذهن خود مجسم كنند كه چگان
 انة مردمبه خ تاريكي شب مخفيانه ميرود و ديوار را سوراخ ميكند يا قفل دروازه را شكستانده و

ست اكسي  باالي زنان, مردان و اطفال داخل ميشوند. در حاليكه سالح بدست گرفته آمادة قتل
يدار بحب خانه صا اًاگر احيان او مقاومت كند . آنها تمام دسترنج انسان بيچارة را ميربايند وكه با 
نظر  ق را درفظاعت جرم سار ين گروه معترضين مغرضاگر ااز كشتن او نيز دريغ نميكنند . شود, 
 اشند, هرگز بخاطر قطع دست چنين انسان خائن و جنايتكار متأسف نميشوند. داشته ب

 ن و مالبه جا مورد رهزنان و كسانيكه راه را بر مسافرين خسته و درمانده قطع كرده وآيا در 
 صاد مردمي اقتشان هجوم ميبرند ، گاهي هم فكر كرده اند ؟ مگر امنيت راهها كه ارزش حياتي برا

م قطع ت مرددارد ارزش اين را ندارد كه دست عدة انسانهاي خاين و بي مروت بخاطر تأمين امني
 ؟گردد

ن ده جابدون شك جزاي چنين اعمالي كه باعث اختالل در امنيت ، نظم و زندگي مردم گردي
شم چد تا ، مال و آبروي مردم را مورد دستبرد قرار ميدهد بايد بقدر كافي سخت و شديد باش

 .  انسانهاي تجاوزگر و بي مروت بسوزد و جرئت تجاوز به مال مردم را در خود نيابند
دي اي نقه در قوانين وضعي تعين گرديده و در اكثر اوقات حبس و جريمه هاما جزاء هاييك

ن ثابت ر جهادميباشد ، به هيچصورتي نميتواند كه سد راه چنين اعمال گردد و واقعيتهاي موجود 
ا ت مردم رامني نموده است كه اين نوع جزاء ها هرگز نميتواند دزدان و رهزنان را تنبيه نموده و

لكه به است ، نكاست زيرا مشاهده ميكنيم كه زنداني كردن سارقان نه تنها از تعداد آنتأمين نمايد . 
ا در ر آنجزندان به استراحتگاه و مهمانخانة دزدان تبديل گرديده است كه سارقين مدتي را د

ر فن دجارب تامنيت بسر برده و بعد از مالقات با ساير گروههاي جنايتكار و تبادل معلومات و 
 هند .ه ميددوباره به جامعه سرازير شده و اينبار با مهارت بيشتر به كار شان ادام سرقت !!
48 زادي ـ اما اينكه ميگويند ، مجازات مرتد و قتل نمودن او در حقيقت دخالت در آ

عقيدة  زد كهاعتقادي ديگران و به معناي مصادرة عقايد مردم ميباشد و انسانها را مجبور ميسا
ه ا نفيميدرتداد . اين اعتراض شان از آنجا ناشي ميشود كه اينها هنوز معناي ار رسمي را بپذيرند

 اند و مفهوم مجبور ساختن كسي به تبديل دينش را درك نكرده اند . 
خدمت اين معترضين بايد عرض نمود كه ارتداد عبارت از برگشت از دين اسالم است . به 
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ين اسالم برگشته و مرتد شده است . پس درين اين معنا كه شخصي كه قبالً مسلمان بود از د
حالت در برابر ما فرد مسلماني قرار دارد كه مرتكب جرم معيني شده است كه در اصطالح 
شريعت ارتداد ناميده ميشود . در برابر ما شخص يهودي و يا نصراني قرار ندارد كه ما او را 

محكوم به قتل نماييم . زيرا در دين  مجبور به تبديل عقيده اش نموده و بخاطر عقيدة كه دارد
وجود داشته و در نصوصي كه اين اصل را براي ما ميدهد ، هيچ “ ال اكراه في الدين” اسالم مبدأ 

تغير و تحريفي رخ نداده است و موجوديت قانون جزيه در اسالم دليل واضح اين حقيقت است 
ا اگر كسي مجبور به تغير عقيده و كه اسالم كسي را مجبور به تغير عقيده اش نميسازد . زير

ديانتش ميشد ، در آنصورت قانون جزيه اصال وجود نميداشت و ميدانيم كه قبول جزيه به اين 
 معناست كه غير مسلمانان را داخل حاكميت اسالم به عقيدة خودش آزاد بگذاريم . 

االت عضي حو در باز جانب ديگر ، عقيده مبتني بر زور و جبر اصالً در اسالم ارزشي ندارد 
 قناعت و بول وبه نفاق مي انجامد . بلكه در اسالم همان عقيده مدار اعتبار است كه بر مبناي ق

 اخالص استوار باشد . 
 . دميگرد قضية خيلي اساسي و مهم بر، به دو جزاي شخص مرتد قتل تعين شده است اما اينكه

و  اخل شدنبا د مي را زير پا ميگذارد كهاول اينكه فرد مسلمان با مرتد شدن ، در حقيقت التزا
مام اند كه تم ميدقبول كردن اسالم به آن تعهد كرده است . زيرا مسلمان با قبول اسالم خود را ملز
 يشود اينرتد مممسايل اعتقادي و عملي اسالم را پذيرفته و از مفاد آن عصيان نورزد . وزمانيكه 

الت بعضي حا كه در . بنابرين بايد مورد مجازات قرار گيردالتزام را اخالل نموده و زيرپا ميگذارد 
اه را وراكة سپواد خمتا سرحد مرگ نيز ميرسد . مثالً افراد و يا ارگاني با دولت قرار داد ميكند كه 

از  ، او در وقت مناسب آن ميرساند . اما در حالتي كه لشكر سخت نيازمند مواد خوراكه است
چنين  ه جزايو لشكر را گرسنه در ميدان جنگ رها ميكند . مبينيم كاداي اين تعهدش كنار رفته 

 افراد تا سرحد مرگ نيز ميرسد . 
ز ري نيدوم اينست كه شخص مرتد از اسالم بر عالوة اخالل در تعهد خود، مرتكب جرم ديگ

 و با .باشد شده است و آن استهتزاء به دين رسمي دولت اسالمي و توهين به عقيدة مسلمانان مي
انان مسلم اين عمل خود منافقين را جرئت ميدهند تا نفاق شانرا هرچه بيشتر آشكار نمايند و
راسر سينها اضعيف العقيده و جاهل را در دين شان مشكوك گردانيده باعث گمراهي آنها گردند . 

رتد مشخص  جرايم خطرناكي اند كه كيان دولت و امت اسالمي را مورد تهديد قرار ميدهد . لذا
 ايد محكوم به مرگ شود تا مسلمانان و دولت اسالمي از شرشان در امان بمانند . ب

قابل تذكر است كه مرتد قابل عقوبت كسي است كه اين جرايم را به صورت آشكار و علني 
مرتكب گردد . زيرا ارتداد او زماني فهميده ميشود كه صراحتاً به آن اقرار و اظهار نمايد و اگر 
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ردد ، در آنصورت ارتداد او مخفي مانده و دولت اسالمي با اسرار و عقايد مخفي مخفيانه مرتد گ
 او كاري ندارد . 

اتي ا شبهباوجود آنچه گفتيم ، دستگاه قضائي دولت اسالمي براي وي سه روز مهلت ميدهد ت
ادن هلت دكه دارد مرفوع گرديده و در مناقشه با علماء شكوك و شبهاتش برطرف گردد . اين م

 اكثر مذاهب واجب است .  در
و  ر عقيدهراه دآيا بازهم گفته ميتوانيم كه جزاي مرتد خيلي سنگين بوده و به معناي جبر و اك

 دخالت در مسايل اعتقادي ديگران است ؟!
4  ـ اعتراض ديگري كه داشتند اين بود كه جزاي قتل عمدي كه قصاص است ، حق

جاوز نوع تكه جريمة قتل براي جامعه مهم بوده و يكاولياي مقتول قرار گرفته است . در حالي
به  دولت اشكار بر حريم روابط اجتماعي ميباشد . پس بايد جامعه حق مجازات او را داشته و

 نمايندگي از جامعه جزاي او را تعين و تطبيق نمايد !!
يح سطحي نگري و عدم تعقل درين اعتراض آشكار تر از آنست كه ضرورتي به شرح و توض

 داشته باشد . زيرا : 
اوالً : حق جامعه در برابر اين جريمه محفوظ ميباشد . لذا اگر اولياي مقتول ، قاتل را عفو 
نموده و از قصاص او دستبردار شوند ، قضاء بايد او را به جزاي تعزيري محكوم نموده و روانة 

اولياي مقتول ، قاتل را عفو اگر  ”از فقهاي مالكي ميگويد : “ ابن فرحون” زندان نمايد. چنانچه
نمودند ويا به قبول ديت راضي شدند ، قاتل بايد همراه با ديت ، كفاره نيز بپردازد و اقالً به 

 1“ يكسال زندان و صد ضرب شالق محكوم گردد 
س پست . درين شكي نيست كه درين مسئله حق اولياي مقتول بيشتر و غالبتر از حق جامعه ا

ها گر آنبه آنها داده شود و چون قصاص حق اولياي مقتول است ، پس ا صالحيت عفو نيز بايد
ا قصاص كردن قاتل را ميخواستند ، هيچ كسي حتي قاضي و رئيس دولت اسالمي اين حق ر

 ندارد كه قاتل را عفو نمايد .
و  ممثل اما در قوانين وضعي ساختة بشر عقوبت كردن قاتل را حق جامعه قرار داده اند و

ز اي غير مردم كه رئيس دولت است ،ميتواند كه قاتل را عفو نمايد و يا جزاي ديگرنمايندة 
از  كردن قصاص برايش تعين نمايد ، اگر چه اولياي مقتول خواهان قصاص او باشند . اما عفو

 سوي اولياي مقتول جزاي قتل را از او دفع نميسازد .
ار دهيم ، مشاهده خواهيم كرد كه اگر جريمة قتل نفس را به دقت تحت غور و بازشناسي قر

ضرر و اذيت آن مستقيماً به مقتول و بعد از او به اولياي مقتول ميرسد . زيرا آنها اند كه در آتش 
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اين جريمه ميسوزند و با فقدان يكي از عزيزان خود درد و رنج را متحمل ميگردند . پس عدالت 
 حكم ميكند كه حق آنها در قصاص بايد بيشتر باشد . 

 رديدهگعالوه بر آن ، سپردن قصاص به اختيار اولياي مقتول سبب قطع سلسلة كشت و خون 
 سند آنهاود نرو آتش دشمني و انتقامجويي را سرد ميسازد . اما اگر اولياي مقتول به حق شرعي خ

 يباين ترت و به در پي انتقامجويي افتاده و قاتل را بعد از اتمام مدت حبس به قتل خواهند رساند
 ريشه هاي اين دشمني عميق گرديده و تا نسلها سلسلة آن دوام خواهد كرد .

ده و تل بوقاز سوي ديگر دادن حق قصاص به اولياي مقتول ، بهترين راه جلوگيري از ارتكاب 
ود را خندگي هشدار جدي به كساني است كه به فكر تجاوز به جان ديگران اند .زيرا هر انساني ز

ده ول بواظت آن ميكوشد . پس زمانيكه بداند كه قصاص بدست اولياي مقتدوست داشته و در حف
.  ي زندو قاضي و حتي رئيس دولت حق معاف كردن او را ندارد ، هرگز دست به اين جنايت نم

د ، به همين علت است كه در روزگاريكه نظام قصاص شرعي در مملك اسالمي تطبيق ميگردي
كنار  شرعي درت اتفاق ميافتاد . اما زمانيكه عقوبت قصاصجريمة قتل كاهش يافته و خيلي به ن

ه بروز  گذاشته شد و بعوض آن قوانين غير اسالمي حاكم گرديد ، ديده ميشود كه جريمة قتل
ف رين انصاه كمتكروز افزايش يافته و هرروز شاهد چندين واقعة قتل ميباشيم . بنابرين هر انساني 

نها انسا ورعي نه تنها اعتراض نميكند ، بلكه صاحبنظران هم داشته باشد ، بر عقوبت قصاص ش
اهد رين شدور انديش از آن پشتيباني و تأييد نيز ميكنند . و واقعيت هاي جوامع مختلف بهت

 صحت و كفايت اين قانون زندگي ساز ميباشد .
        /البقره(1  ) 
“  و براي شما در قصاص زندگي است اي صاحبان عقل و خرد ” 

 گرفتار انيكهبايد تذكر داد كه اين مناقشه و استدالل بخاطر دفع اعتراض دشمنان اسالم و كس
ا دين رسالم اشبهاتي شده اند ميباشد . در غير آن ، كسيكه به اهلل و روز آخرت ايمان دارد و 

مايد . نتراض اين حق را نميدهد كه بر شريعت اهلل متعال اع برحق الهي ميداند ، هيچگاهي بخود
اند داد ميكشه ارتبزيرا ميداند كه كمترين نارضايتي و اعتراض در برابر احكام دين اسالم انسان را 

طبيق تو ميداند كه شرط اساسي ايمان اينست كه احكام دين مبين اسالم را به صورت درست 
 استقبال نمايد . نموده و با رضايت كامل از آن 

      8         

       /النساء(5) 
نكه ترا در آنچه ميان خود آ بود، مگر نخواهند يمؤمن حقيق سوگند كه آنان به پروردگارت” 

 يدروجودشان هيچ دل تنگ يا سپس از حكمي كه كرده ; بپذيرند ينزاع واختالف دارند به داور
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“   طور كامل تسليم شوند ، وبه احساس نكنند يناخشنود و

ير از به غ ـ اما اين اعتراض كه تحميل كردن ديت بر عاقله به معناي سرايت دادن جزاء 500
م رتكب جرمنحصر بودن مسئوليت به كسيكه م” اد بيگناه بوده در ضديت با مبدأ مجرمين و افر

ين آيت ميباشد . در حاليكه اين مبدأ يك اصل قبول شده در شريعت بوده و از ا“ شده است 
 مستفاد ميباشد كه مي فرمايد : 

        /(18)فاطر
 “  دارد  يرا برنم يبار گناه ديگر ي ،هيچ سنگين بار و” 

ه گرديدناين مبدأ در شريعت اسالمي موجود و معمول بوده هيچ نسخ و تغييري درآن رونما 
ديت در  انيدناست . اما تشريع قانون ديت با اين مبدأ هيچگونه تناقضي ندارد . زيرا واجب گرد

رتكب مباشد . چون شخصي كه قتل خطاء بر عاقلة قاتل بنابر مواسات و همكاري و تعاون مي
ايد با كه ب خطاء ميشود حق دارد كه ديگران با او تعاون و همكاري نمايد و نزديك ترين كساني

ه اث شناختق ميراو تعاون نمايند ، اقرباء و عصبات اوميباشند . يعني كسانيكه بعد از موتش مستح
د ست ( بايتاوان ا فايده در مقابل“ ) الغنم بالغرم” ميشود . و چون مستحق ميراث اند بنابر قاعدة 

 در اداي ديت نيز با او كمك نمايد . 
ن و امكا بوده با تطبيق همين قانون است كه اولياي مجني عليه ديت را كه غالباً مبلغ هنگفتي

داري اداي آن از جانب شخص جاني ناممكن ميباشد ، به صورت كامل بدست مي آورند . و مق
 رد .دوش ميگيرد خيلي ناچيز بوده و هركسي توان پرداخت آنرا دارا كه هر فرد عاقله ب

 :  بعضي علماء علتهايي ديگري نيز در بحث ارائه كرده اند كه خالصه آن چنين ميشود
اء د كه اتكگذارنناقرباء و عصبة قاتل بايد در توجيه و مراقبت او مسئوليت خود را اداء نموده و 

دد . طاء گرو بي مباالتي او گرديده و مرتكب جرمي چون قتل خبه قوم و اقرباي قوي باعث غرور 
جة آنها ي متوچون آنها اين مسئوليت خود را بدرستي انجام نداده اند ، در حقيقت تقصير و كوتاه

  .ردند نيز ميگردد لذا بايد جزاي اين تقصير خود را ديده و در اداي ديت با مجرم شريك گ
 
 ه : ـالصـخ

ينست كه قانون جزاء در اسالم يك نظام كامالً عادالنه بوده و بر بنياد ـ خالصة سخن ا 501
هاي خيلي قوي استوار ميباشد . مصالح مردم را در نظر داشته و مطابق خواسته ها و غرايز انساني 
و بگونة تنظيم گريده است كه جرايم را از جامعه ريشه كن ميسازد . در قانون جزائي اسالم جزاء 

ين گرديده و در تطبيق آن بر تمام مردم كامالً يكسان و مبتني بر عدل و انصاف مطابق جرم تع
ميباشد و در بحثهايي كه گذشت نادرستي اعتراضاتي را مشاهده كرديم كه بر حدود اسالمي وارد 
گردانيده اند . اما اعتراض شان بر تعزيرات خيلي كم وارد نموده اند . چه ، اين قانون تنها در 

مي وجود داشته و يكي از بزرگترين مميزات شريع اسالمي ميباشد و اخيراً علماي شريعت اسال
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قانون جنايي متوجة اهميت آن گرديده و ميخواهند كه آنرا در مجال قضايي تطبيق نمايند .  چون 
با وسعتي كه قانون تعزيرات داشته و دايرة وسيعتر از حدود و قصاص را احتواء ميكند ، 

نت و و سعت قانون جنايي اسالم را درك نموده و برتري آنرا بر تمام قوانين ازينجاست كه متا
وضعي احساس ميكنيم . و در مييابيم كه يگانه قانوني است كه تمام ضرورتهاي بشري را در هر 
زمان و مكان جواب داده و امن و اطمينان همگاني را تقديم جامعة بشري مينمايد . بحدي كه هيچ 

ميتوان با آن مقارنه نمود . و اين خود يكي از بزرگترين داليلي است كه اين قانون بشري را ن
 قانون از سوي اهلل عليم و خبير نازل شده است . 

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

381  

 
 
 

 : فصل پنجم
 

 
 المـد اسـاصـمق

 
 

 تحقق بخشیدن مصالح همگاني در دنیا و آخرت :
 

50 يم كه مقصدـ بعد از تتبع و كاوش در نصوص شريعت اسالمي به اين نتيجه ميرس 
خرت يا وآاصلي اسالم عبارت از تحقق بخشيدن مصالح بشريت و دور كردن مفاسد از آنها در دن

 ميباشد و فقط با تحقق همين مقصد است كه سعادت حقيقي در دنيا وآخرت نصيب انسان
 ميگردد .

 “السالمعز بن عبد” قفهاي گرامي در شرح اين مقصد تصريحات زيادي نموده اند . چنانچه 
 مينويسد : 

 1“ شريعت اسالمي چيزي جز دفع مضرتها و جلب مصالح نميباشد ” 
شريعت اسالمي بخاطر تحصيل و تكميل مصالح بندگان و ” شيخ اإلسالم ابن تيميه ميگويد : 

 2“ ازاله و تقليل مفاسد از آنها نازل شده است 
بناي حكمت و تحقق مصالح شريعت اسالمي بر م” شاگرد او عالمه ابن قيم الجوزيه ميگويد : 

 3“ بندگان در دنيا و آخرت بوده و سراسر عدل ، رحمت ، حكمت و مصالح ميباشد 
ت اصلي ز صفااسخني را كه ائمة اسالم ابراز داشته اند يك واقعيت انكار ناپذير بوده و يكي 

و هميشگي اسالم ميباشد و نصوص شرعي در هر بخشي بازگو كنندة اين صفت و خصوصيت 
يامبرش پوصيف تيباشد . درينجا فقط يك آيت را بعنوان نمونه تقديم مينماييم . اهلل متعال در م

 ميفرمايد : 

====================================================== 

  9ص 1ـ القواعد ، از عز بن عبدالسالم ج1
 118ص  3، ج 240ص 2، ج 147ص 1ـ منهاج السنة النبويه از ابن تيميه ج2
  6ص 3ـ أعالم الموقعين ، ج3
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         األنبياء(10) 
“ و نفرستاده ايم ترا مگر رحمتي براي تمام عالميان ” 

يا و تمام جهانيان است كه متضمن مصالح آنها در دن بخاطري رحمت براي رسالت محمد 
 آخرت بوده و دوركنندة تمام انواع مفاسد و اضرار از انسانها ميباشد . 

 
 انواع مصالح : 

50 م ـ مصالح بندگان كه اسالم در پي تحقق و محافظت از آن است به سه بخش تقسي
 صالح تحسيني .ميگردد و عبارت اند از مصالح ضروري ، مصالح حاجتي و م

ه و ساخت شريعت اسالمي احكام و قواعدي را وضع نموده است تا اين مصالح مردم را برآورده
صل رت مفسعادت شانرا در دنيا و آخرت تضمين نمايد . در درسهاييكه گذشت مظاهر آنرا به صو

  . نميشود يدهد بيان نموده و هر كدام را مورد شرح قرار داديم ، لذا درينجا ضرورتي به تكرار آن
 

 معیار هاي شناخت مصلحت و مفسده : 
يعني  ـ معياري كه بر اساس آن مصلحت و مفسده تعين ميگردد ، همانا اسالم است . 504

ان ر انسآنچه را اسالم به صالح انسان ميداند ، مصلحت در همان چيز است و آنچه را به ضر
ه معيار ب ازين ضرر براي انسان است . خروج دانسته و فاسد اعالن مينمايد ، حتماً مفسده و مصدر

تر ي بيشمعناي پيروي از خواهشات و هواي نفس ميباشد. و ناگفته پيداست كه خواهشات انسان
ليه اود عاوقات به سوي باطل رفته و صالحيت تعين مصلحت و مفسده را ندارد . اهلل متعال د

 السالم را مخاطب قرار داده و ميفرمايد : 
              

                 

   /ص()
س ميان پ ; مدادي [ قرار نماينده خود و ! همانا تو را در زمين جانشين ] داود ي:[ ا فتيمگ ]و” 

.  كند  يمنحرف م اهللمكن كه تو را از راه  ينفس پيرو ياز هوا كن و يمردم به حق داور
،  اند را فراموش كرده ، چون روز حساب شوند  يم منحرف اهللكه از راه  يترديد كسان يب

 “   دارندسخت  يعذاب
بنابرين در برابر ما دو ارزش وجود دارد ، يكي حق و ديگري هوي وخواهشات . حق آنست 
كه اهلل متعال نازل نموده و بوسيلة آن مصلحت و مفسده را نشاندهي نموده است . و هواي نفس 
چيزي جز پيروي از باطل نبوده و جز فساد و گمراهي ببار نمي آورد . پس مصلحت درين است 
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 از حق نازل شده از سوي پروردگار عالميان پيروي صورت گيرد .  كه
 عجز انسان در تمیز مصلحت و مفسده : 

اه رـ انسان با طبيعتي كه دارد ، از درك و شناخت مصالح حقيقي خود و دريافت  505
ت يچصورهرسيدن به آن عاجز است . اگر بعضي مصالح دنيوي را بشناسد ، مصالح اخروي را به 

ت درست ه صوربواند كه با عقل و انديشة خود دريابد . او زماني ميتواند كه اين مصالح را نميت
را  شناخته و بدست آورد كه در مسير تعين شده از سوي شريعت حركت كرده و هدايت الهي

ار هاي ا معيبمشعل راه خود گرداند . به تمام موازين و حدود شرعي پابند بوده و خوب و بد را 
 ين نمايد . شريعت تع

 
 مصلحت حقیقي انسان :

50 ته هفي نـ پس به اين نتيجه ميرسيم كه مصلحت حقيقي انسان در پيروي از شريعت اله
تماعي ي و اجبه سعادت دنيا و آخرت دست يابد كه تمام فعاليتهاي فرداست و فقط زماني ميتواند 

 در آخرت كند ويا با عزت زندگي مياو بر وفق نظام الهي عيار گردد . او ازين طريق است كه در دن
 ورد . مي آ به نعمتهاي ابدي جنت سرفراز ميگردد و بزرگتر از همه ، رضاي اهلل متعال را بدست

فه حيات مر ه هاييكي از بزرگترين مزاياي نظام اسالمي اينست كه تطبيق آن در دنيا نه تنها زمين
 زبلكه بهتر ا ،جاهل و مغرض گمان كرده اند  و با فضيلت را ضايع نميسازد ، چنانچه عدة انسانهاي

ا تفريط ر راط وهر نظام ديگر اين توانايي را دارد كه زندگي مطمئن و انساني و عاري از هرنوع اف
كه  اهيستربراي بشريت هديه نمايد . عالوه بر آن ، زندگي كردن مطابق ارزشهاي اسالم يگانه 

 در حالي متعال نموده و به سعادت آخرت برسد و با اهللانسان ميتواند سفر زندگي را با سالمت طي 
  .مالقي گردد كه اهلل از وي راضي بوده و او از اهلل متعال راضي و خوشحال ميباشد 

ه بر دنيا نكه دبرخالف ، اگر انسان راه و روش غير از شريعت اسالمي را برگزيد ، عالوه بر اي
دي ا آتش ابخرت بآا با اهلل متعال نيز قطع كرده و در شقاوت و بدبختي بسر ميبرد ، رابطة انسان ر

 مواجه ميگردد . 
 :  مصالح دنیا وابسته به مصالح آخرت است

50  : مصالح شرعاً بايد كسب گرديده و مفاسد ” ـ دانشمند گرامي امام شاطبي ميفرمايد
اي زندگي آخرت بايد دفع گردد ، ولي حيثيت و اعتبار مصالح ازين جهت است كه زندگي دنيا بر

باشد ، نه اينكه خواهشات نفساني افراد معيار قرار گرفته و منافع بي ارزش نفساني جلب و مفاسد 
 1“ و مضرات ناچيز دفع گردد 

====================================================== 

  384ص 2ـ الموافقات از شاطبي ج1
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م و احكا معناي سخنان امام شاطبي اينست كه اسالم در تعين مصالح و منافع بندگان و طرح
ت آخرت سعاد د كه دنيا را وسيلة دستيابي بهبرنامه ها جهت حصول آن ، اين هدف را دنبال ميكن

ب طر كسبگرداند . بنابرين مصالح دنيوي در ذات خود هدف نيست ، بلكه وسايلي اند كه بخا
دت سعادت اخروي بكار گرفته ميشود . بنابرين ، هر امري كه در تعارض و ضديت با سعا

ن طابق آدر پي دارد بايد ماخروي قرار گيرد بايد ترك شود و هر كاري كه سعادت اخروي را 
ا خرت رعمل كرده شود . و به هيچ صورتي نبايد بخاطر دستيابي به نعمتهاي دنيوي مصالح آ

 متضرر بسازيم . 
                 

             /النازعات(  41ـ) 
يد جاو ابد و يبر زندگ دنيا را] يزندگ ( وكرده) يسركش كه طغيان و ياما كس و ”

ز مقام ه اك ياما كس ( و); ترديد جايگاهش دوزخ است ي( پس ب8،) [ ترجيح داده آخرت
( پس 40); هوس بازداشته است نفس را از هوا و منزلت پروردگارش ترسيده و و
“   ( 41.) جايگاهش بهشت است ترديد يب

  :ي ميگويدوني سخنان جالبي دارد . در همين مع“ الموافقات ” امام شاطبي در كتاب معروفش 
دنيوي ميباشد و اين مصالح و مقاصد اخروي در هر صورتي مقدم بر مصالح و مقاصد ” 

امريست كه تمام  علماء اسالم بر آن اتفاق كامل دارند زيرا امري كه در مصالح اخروي اخالل 
وارد كند به هيچ صورت نميتوان بحيث مصلحت شناخت . پس معلوم ميشود كه هر امري كه با 

 1“ مقاصد و مصالح اخروي در تضاد است ، موافق شارع نبوده و باطل است 
 يا برل اين توضيحات بخوبي بر مي آيد كه آنچه ممنوع است ، مقدم گردانيدن دناز خال

. اهلل  يباشدآخرت ميباشد . اما كسب متاع دنيا و استعمال آن براي كسب مصالح اخروي ممنوع نم
 متعال ميفرمايد : 

                

 ()القصص/
وش يا فرامسهم خود را از دن ، و يآخرت را بجو يبه تو عطا كرده است سرا اهللدر آنچه ” 
“   مكن

پس دنيا مزرعة آخرت است و متاع آن وسيلة رسيدن به زندگي نيكوي آخرت . و تخريب 
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يز به مصلحت انسان اين مزرع به هيچ صورت جايز نبوده و فرار كردن و ترك نمودن آن ن
نميباشد . زيرا انسان درين دنيا آمده است تا با انجام اعمال نيك زاد و توشة از تقوا و پرهيزكاري 
با خود بردارد و در همين راه عمرش را بسر برد . در عين حال بايد اين نكته را فراموش نكند كه 

براي كسب آخرت و در خدمت دنيا مقصود و هدف مؤمن نيست ، بلكه اهلل متعال آنرا وسيلة 
مصالح آن قرار داده ست . درينصورت اگر مصالح دنيوي با مصالح اخروي در تصادم و تضاد 
واقع ميگردد ، حتماً مصالح اخروي را مقدم گردانيده و بدون هيچگونه حزن و تأسفي از كنار 

جة وي نميگردد . مصالح دنيوي بگذرد . زيرا درين تقديم و تأخير هيچ نوع خسران و زيان متو
بلكه هر عاقلي مصلحت بزرگتر را مقدم نموده و مصالح كوچك و بي اهميت را فداي آن ميسازد 

، همتر از مصالح دنيوي ميباشد . چهو درين هيچ شكي نيست كه مصالح اخروي بمراتب بيشتر و م
اوم ارزشمندي و اهميت هر مصلحتي به اندازة لذت ، راحت و منفعتي است كه از حيث تد

كه مصالح اخرت هم هر انسان با درك و شعوري ميداند و ميت و كيفيت در آن نهفته ميباشدك
مداوم است و هم در كيفيت بهتر و خوبتر از مصالح دنيا است و هم در كميت بيشتر و بزرگتر از 
 مصالح دنيوي ميباشد . بلكه لذتها و نعمتهاي اخروي به هيچ صورتي با لذتها و نعمتهاي دنيوي
مقايسه شده نميتواند . زيرا ميدانيم كه لذتهاي دنيوي مؤقت و آميخته با انواع مشقات و سختي ها 
ميباشد و در كيفيت و كميت خيلي ناچيز و بيقدر است . اما نعمتها و لذتهاي آخرت خالي از هر 

 نوع سختي ها و مكدرات بوده و در نوعيت و كيفيت خود هيچ مثالي ندارند .
ساني يچ انهمتهاي است كه چشم بشر آنرا نديده و گوشي از آن نشنيده و به قلب در آنجا نع 

 خطور نكرده است . 
ر نعمت هر از در آنجا رضاي اهلل متعال و ديدار جمال او تعالي ميسر است كه باالتر و لذيذت

 ديگر است .
 در آنجا قربت الهي در جنتهاي جاويدان است . 

 د . ين آن برتر و فراتر از تمام نعمتهاي دنيا ميباشدر آنجا نعمتهاي است كه كمتر
قيناً نيا يعالوه برين ، نعمتهاي آخرت براي هميشه و جاويدان است . در حاليكه نعمتهاي د

ناز  ود درزايل شدني است . و اگر فرض كنيم كه كسي از اولين روز تولد تا آخرين روز عمر خ
هاييكه س نعمتپسر آمد ، نعمتها نيز خاتمه مييابد . و نعمت زندگي نمايد ، بازهم همينكه عمرش 

 !؟واند همقدم با عمر انسان است چه نسبتي با نعمتهاي متداوم و جاويدان آخرت داشته ميت
براي مسلمان عاقل ناممكن است كه دنيا را برآخرت ترجيح دهد ، زيرا شريعت الهي او را امر 

نه آنرا تقاضا ميكند ، مصلحت انسان اين تقديم را ميكند كه آخرت را مقدم نمايد و محاسبة عاقال
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 ميخواهد و اين حق است و بعد از حق چيزي جز گمراهي و جهالت و خسران وجود ندارد . 
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 : باب دوم 
 
 
 

 گرـوتـدع
 

  : زمینۀ سخن 
پس بايد  ـ دعوتگر به كسي اطالق ميگردد كه شرعاً مكلف به دعوت الي اهلل ميباشد . 508

بخاطر  عي كهشناسيم ، داليلي كه اين مكلفيت شرعي را بعهده اش ميگذارد بدانيم  . دااو را ب
و را در تا ا اداي اين مكلفيت مهم و با عظمت قيام ميكند ، به توشه و آمادگيهايي ضرورت دارد

به  مچنانهاداي اين مكلفيت شرعي مساعدت نموده و راه رسيدن به هدف را برايش آسان سازد . 
 ه فصلله صفات اخالقي بيشتر از ديگران ضرورت ادارد . بنابرين باب سوم را به سيك سلس

 تقسيم ميكنيم : 
 فصل اول معرفي و شناخت دعوتگر .

 فصل دوم : وسايل و آمادگي هاي الزم براي دعوتگر .
 فصل سوم : ويژگيهاي اخالقي دعوتگر .
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 :فصل اول 
 
 

 شناخت داعي
 

 نخستین دعوتگر : 
50 ن عوتگر ايدستين د از آنكه اهلل متعال نعمت اسالم را براي انسانيت ارزاني نمود ، نخـ بع

 بوده است . اهلل متعال ميفرمايد : دين نجات بخش جناب محمد رسول اهلل 
               
  /األحزاب(4ـ  45)

 (45.) مستاديدهنده فر بيم رسان و مژده [و بر امت ما تو را شاهد ] ي! به راست اى پيامبر” 
رار [ ق انبراى هدايت جهاني فروزان ] يچراغ به فرمان او و اهلل يترا دعوت كننده به سو و

 “ ( 4) داديم
عوت پايمردي و را مخاطب قرار داده و امر ميكند كه در مسير د سول اهلل قرآن كريم مكرراً ر

 استقامت نموده و از آن رويگردان نشود . چنانچه ميفرمايد : 
                  

     /الحج()
ا بين امر ابايد در پس ن ; دهند  يايم كه آن را انجام م ويژه قرار داده يعبادت يبراى هر امت” 

ار ت قرراس يترديد تو بر راه يپروردگارت دعوت كن كه ب يبه سو . و نزاع كنند تو ستيز و
 “   دارى

 و ميفرمايد : 
                  

   /القصص(8)
از بازل شد تو ن يوپس از آنكه به س اهلل[ آيات  ابالغ [ ترا از ] كفر پيشگان لجوج مبادا ] و” 
 “  ( 8) گز از مشركان مباشهر ، و به جانب پروردگارت دعوت كن ، و دارند
         8          
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()الرعد/
 يوسنها به ، ت ماو قرار نده يبرا يشريك يكتا را بپرستم و يام كه خدا : من فرمان يافته بگو” 

 “ اوست يبازگشتم فقط به سو و كنم  ياو دعوت م
پيام  ند تا آنكهتمام زندگي مبارك شانرا در راه دعوت بسوي اهلل متعال بسر برد و رسول اهلل 

ز اهلل او ا اجل را لبيك گفته وبه جوار پروردگارش در حالي پيوست كه اهلل از او راضي بود و
 الجزاء متعال مشكور و راضي بود . فجزاه اهلل علي المسلمين خير 

 
 دعوت بسوي اهلل وظیفۀ تمام انبیاء است : 

ا را تعال آنههلل مـ واقعيت اينست كه دعوت الي اهلل وظيفه و مسئوليت تمام انبياء بوده و ا 510
نها مام آتبخاطر دعوت و هدايت مردم بسوي رشد و صالح مبعوث گردانيده است . بدون استثناء 

ن نازل االيشااهلل دعوت نموده و به اطاعت از شريعتي كه بقوم خود را بسوي ايمان به وحدانيت 
 شده بود ، فراخوانده اند . 

 اهلل متعال از نوح عليه السالم حكايت نموده و ميفرمايد : 
                 

      /األعراف(5)
،  پرستيدبرا  اهلل!  قوم من ي: ا ، پس به آنان گفت قومش فرستاديم ي، نوح را به سو به يقين” 

  “ . ترسم يبزرگ بر شما م ي، من قطعاً از عذاب روز نيست يكه شما را جز او معبود
 :  م ميفرمايدو در مورد هود عليه السال

                   

   /(50)هود
تيد كه ا بپرسر اهلل!  : اى قوم من [ گفت فرستاديم ، برادرشان هود را ] قوم عاد يبه سو و” 

 يمردم [جز ايد قرار داده اهلل يبرا يكه شريكان ، شما ] نيست يا را جز او هيچ معبودشم
 “ . پرداز نيستيد دروغ

 و در مورد صالح عليه السالم ميفرمايد : 
                   

(األعراف/)                                                                                             
تيد كه ا بپرسر اهلل!  قوم من ي: ا ، گفت ، برادرشان صالح را فرستاديم قوم ثمود يبه سو و” 

 “  نيست يشما را جز او معبود
 د : و از شعيب عليه السالم چنين حكايت ميكن
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(85األعراف/)                                                                                                       
ه پرستيد كرا ب اهلل!  قوم من ي: ا [ گفت فرستاديم ، برادرشان شعيب را ] مردم مدين يبه سو و” 

 س پيمانهپ،  مدپروردگارتان براى شما آ يروشن از سو ي، يقيناً برهان نيست يشما را جز او معبود
س از پمين زدر  ، و حقوق مردم مكاهيد اموال و از اجناس و ، و كامل بدهيد ترازو را تمام و و

  “  اگر مؤمنيد ، ستاشما بهتر  ي[برا امور ، اين ] د مكنيد[ فسا به وسيله رسالت پيامبران اصالح آن ]
 يزاري وبعالن ابه اين ترتيب تمام انبياي كرام قوم خود را بسوي توحيد و عبادت اهلل واحد و 

 يد : ل ميفرمامتعا برائت از عبادت غير اهلل و اطاعت از شريعت الهي دعوت نموده اند . چنانچه اهلل
              

()النحل/
[  پرستش ]از  و را بپرستيد اهلل[  اعالم كند كه همانا در هر امتى پيامبرى فرستاديم كه ] و” 

 “  .  طاغوت بپرهيزيد
سئوليت محمل  عال ايشان را بخاطرپس انبياي كرام نخستين دعوتگران الي اهلل بوده و اهلل مت

 مردم برگزيده بود . سنگين رسالت و تبليغ دين به
 

 امتها در وظیفۀ دعوت شريك پیامبران اند : 
 مد مي محـ در فقرة كه گذشت ، تذكر داديم كه نخستين دعوتگر دين اسالم پيامبر گرا 511

مت نست كه ايد داامر ميكرد . اما با بودند و آياتي را ذكر نموديم كه ايشان را به استمرار دعوت
صورت   اسالمي نيز تحت حكم اين آيات شامل ميباشند . زيرا اصل در خطابي كه به رسول اهلل
رفته رار گقميگيرد اينست كه امت ايشان نيز شامل آن خطاب ميگردند . بجز مواردي كه مستثني 

يچگونه ست ، هكه در باب دعوت نموده اباشد . و چنانچه مشاهده ميكنيم درين اوامر اهلل متعال 
شرف و  نيز اين استثنايي وجود ندارد . پس معناي سخن اينست كه اهلل متعال به امت محمد 

ن را يغ ديعزت را نصيب كرده است كه در وظيفة دعوت با پيامر خود شريك بوده و مسئوليت تبل
صورت  هلل نميشود كه به رسول ا بعهده دارند . اين تشريف وتكريم تنها از خطابهايي فهميده

ا عزت بمراه هگرفته است ، بلكه آيات متعدد ديگر در قرآن وجود دارد كه صراحتاً اين مسئوليت 
 و شرف را بدوش امت اسالمي قرار ميدهد . 
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   /(110)آل عمران 
 شايسته ه كار، ب ايد [ پديدار شده ياصالح جوامع انسان يبرا هستيد كه ] يشما بهترين امت” 

،  عرفتم،  قيقاز روى تح ] ، و داريد  يزشت بازم از كار ناپسند و دهيد و  يپسنديده فرمان م و
 “ .  آوريد  يايمان م اهلل[ به  اخالص صدق و

 اين آيت كريمه دو معنا را افاده ميكند : 
 اول : خيريت و برتري امت اسالمي را نشان ميدهد . 

هي از ف و ندوم : اينكه برتري و خيريت اين امت بخاطر قيام به وظيفة دعوت ، امر به معرو
به آن  ز بديمنكر ميباشد كه وظيفة انبياي كرام است و نخستين شعاريكه امر به معروف و نهي ا
ع شرك انوا آغاز مي يابد ، دعوت بسوي وحدانيت اهلل متعال و اظهار بيزاري و برائت از تمام

 رخالفاست و حتي قرآن كريم دعوت الي اهلل را از صفات اصلي مؤمنان قرار داده است . ب
 منافقين كه كار شان ممانعت از دين اهلل و دعوت بسوي غير اهلل ميباشد . 

           

  /التوبه() 
ر نيك از كا دهند و  ي، به كار بد فرمان م مشابه يكديگرند زنان منافق همانند و مردان و” 

 “ دارند   يم باز
 د : و بعد از آن در مورد مؤمنان ميفرماي 

           

  /التوبه(1) 
فرمان  شايسته نيك و يهمواره به كارها ; يكديگرند كارساز زنان با ايمان دوست و مردان و” 

 “ ،  دارند  يناپسند بازم شت وز ياز كارها دهند و  يم
اهلل متعال امر به معروف و نهي از منكر را فرق ” امام قرطبي در تفسير اين آيت ميفرمايد : 

اساسي بين مؤمنان و منافقان قرار داده است . پس داللت اين آيت چنين است كه از خصوصي 
سوي اسالم و توحيد در ترين صفت مؤمنان امر به معروف و نهي از منكر ميباشد كه دعوت ب

 1“ رأس آن قرار دارد 
ه ببرش را پيام عالوه بر آن ، اهلل متعال درين آيت مؤمنين را به همان صفتي ياد كرده است كه

 ميفرمايد :  آن توصيف كرده است . چنانچه در وصف پيامبر 
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 (15األعراف/)                                                                                                      
،  ددار  يماز اعمال زشت باز ، و دهد  يكه آنان را به كارهاى شايسته فرمان م يپيامبر” 

 “   كند  يها را بر آنان حرام م يناپاك ، و نمايد  يها را بر آنان حالل م پاكيزه و
 چه كساني مكلف به دعوت الي اهلل میباشند ؟

51 ه ف بـ از آنچه ذكر نموديم ، آشكارا فهميده ميشود كه هر مرد و زن مسلمان مكل
شود . يل ميان و زنان مسلمان تشكدعوت بسوي اهلل ميباشند . زيرا امت اسالمي از مجموعة مرد

 .مايد نپس هر شخص عاقل و بالغ اين امت مكلفيت دارد كه ديگران را بسوي دين الهي دعوت 
 ”ضيها و به هيچ صورتي گفته نميتوانيم كه وجيبة دعوت مخصوص علماء دين و به اصطالح بع

اسالم  يشتر ازباء كه آگاهي ميباشد . بلكه دعوت مسئوليت تمام مسلمانها بوده و علم“ رجال دين 
قديم ردم تدارند ، مسئوليت بيشتري را بعهده دارند تا احكام اسالمي را به صورت مفصل به م

 نمايند چون آنها به جزئيات احكام بيشتر از ديگران ميدانند . 
 هميدهفمكلف بودن هر مرد و زن مسلمان به دعوت از آيت ديگر قرآن كريم بوضاحت بيشتر 

 جاييكه ميفرمايد :  ميشود .
                   

   /(108)يوسف
 ينايبي و يرتبص ةپيرو من است بر پاي يكههر كس راه من است كه من و : اين طريقه و بگو” 
 “   من نيستمن از مشركا نقصى منزّه است و از هر عيب و اهلل ، و كنيم دعوت مي  اهلل يبه سو

 ال و دين متعپس پيروان پيامبر گرامي اسالم مؤمناني اند كه با بصيرت و يقين كامل بسوي اهلل
 . مينمودند مل دعوتابا بصيرت و آگاهي و يقين ك اسالم مردم را دعوت ميكنند . چنانچه پيامبر 
 ايمان از لوازم ضروريدعوت الي اهلل يكي  ، اينست كهمفهومي كه ازين سخن بدست مي آيد

لل در خنقص و ديگر اينكه هر نوع تخلف و عقب ماني در امر دعوت نشاندهندة  ميباشدمسلمان 
  .مايد ناز كه بايد هر چه زود تر به تدارك آن پرداخته و كار دعوت را آغايمان او ميباشد 

 امام ابن كثير در تفسير آيت فوق ميگويد : 
اهلل متعال دستور ميدهد كه به مردم خبر دهدكه مسلك و سنت من دعوت بسوي شهادت به ” 

و به اينكه اهلل واحد است و هيچ شريك و مانندي ندارد . و با بصيرت و يقين “ ال إله إال اهلل ” 
ام كسانيكه از او پيروي نموده اند نيز با بصيرت كامل ، كامل بسوي توحيد دعوت ميكند . و تم

دعوت كرده است ، مردم را فرا ميخوانند . در  يقين جازم و عقل شرعي بسوي آنچه پيامبر 
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 چنين دستور ميدهد :  حديثي كه امام بخاري از ابن عباس روايت كرده است پيامبر 
 « أاَلا ف الإيُ ب الِيغإ الشااِهُد الإغااِئب» 
 1“ بايد كسانيكه حاضر است اين پيام را به غايبين برساند ”  

  و در مفهوم شاهد و حاضر هر مسلماني شامل ميگردد كه چيزي از دين را ميداند .
51 يبه ين وجـ پس دعوت بسوي اهلل ،چنانچه گفتيم ، وجيبة هر مرد و زن مسلمان است و ا

ن آم به صورت دسته جمعي و گروهي به را ميتوانند كه هم بصورت فردي انجام دهند و ه
 دد : ميگر بپردازند . و به تعبير تدقيق تر ميتوان گفت كه دعوت الي اهلل به دو صورت اداء

ي ه ادايكي دعوت فردي ، به اين معنا كه هر فرد مسلمان به صفت اينكه مسلمان است ، ب
را  نها مردمآه با رار گرفته و همرامسئوليت خود اقدام مينمايد . دوم اينكه فرد در كنار جماعتي ق

 بسوي اهلل متعال دعوت ميكند . آيات ذيل دال بر تمام اين صورتها ميباشد . 
               

   /آل عمران(14)
ار به ك ، و [ به سوى خير دعوت نمايند همه مردم را باشند كه ] يبايد از شما گروه و” 

 “   رنداً رستگاه يقينند كها ااين و ; زشت بازدارند از كار ناپسند و ، و پسنديده وادارند شايسته و
ين امت ت كه يك جماعتي ازمقصد آيت فوق اينس” ابن كثير در تفسير اين آيت مينويسد : 

در  نانچهچمتصدي امور دعوت باشند . اگر چه دعوت بر تمام افراد امت اسالم واجب ميباشد . 
 ميفرمايند :  روايت نموده است ، پيامبر  حديثي كه مسلم از ابو سعيد خدري 

 «لإبِِه واذاِلكا أاضإعاُف اْلإِميااِن ِإنإ َلاإ ياسإتاِطعإ فابِقا فا بِِلساانِِه ِطعإ فا ياسإتا  مانإ راأاى ِمنإُكمإ ُمنإكارًا ف الإيُ غاريِيإهُ بِياِدِه فاِإنإ َلاإ » 
بانش زست با هر كسي از شما كه منكري را ديد بايد آنرا با دستش تغير دهد و اگر نميتوان” 

  “ست ايمان اتغير دهد و اگر نميتوانست با قلبش در پي تغير آن باشد و اين ضعيف ترين مرحلة 
االت حواقعيتها نشان داده است كه تجمع دعوتگران بخاطر اداي مسئوليت دعوت در بعضي 

مثالً  اشد .بنهايت ضروري و الزمي ميباشد . مخصوصاً زمانيكه برنامه هاي بزرگ دعوتي در كار 
 و شيطانها كند واگر بخواهيم در جوامع جاهلي مانند بعضي مناطق افريقا كه وثنيت در آن بيداد مي

شرك  جنزارلانسانهاي شيطان صفت در آنجا النه كرده و مردم را از دين اهلل باز داشته و به 
نظمي د و مانداخته اند ، دعوت و نشر دين اسالم را آغاز نماييم ، اين كار به تالشهاي زيا

 تن كاريس. اي ضرورت دارد تا آنها با اسالم آشنا گرديده و به تعليمات ديني دسترسي پيدا كنند
 رسد . ر نميكه افراد از عهدة آن برآمده نميتواند و حتي كوششهاي پراگندة افراد زياد به ثم

و دعوت بسوي اسالم به صورت دستجمعي در سنت نبوي ثابت بوده و داليل  بشارت دادن
====================================================== 
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كساني را كه تازه به اسالم روي مي آورد امر  زيادي بر صحت آن وجود دارد . چنانچه رسول اهلل 
ود تا به دارهجرت مسلمانان هجرت نموده و با مسلمانان يكجا شود تا سعي و تالش او در كنار مينم

و بعد از  به صورت درست توجيه و رهبري گردد ساير مسلمانان قرار گرفته و از سوي رسول اهلل 
مردم را اتگيري علم و اخالق اسالمي آنها را دسته دسته به اطراف مدينه و جزيرة العرب ميفرستاد فرا

 صدها شواهد ثبوت برين مدعاست .. داستان بئرمعونه شاهدي ازبه دين اسالم دعوت نمايند
 همچنان دليل آنرا ميتوان ازين آيت شريفه بدست آورد كه ميفرمايد : 

    9          /المائده()

وز تجا ه ور گنايكديگر را ب ، و نماييد ييار يپرهيزكار خير و ييكديگر را بر انجام كارها و” 
 “   ندهيد ييار

گران اين آيت نه تنها دليل جواز و مشروعيت دعوت همگاني و ايجاد همآهنگي بين دعوت
يكند . ماده آنرا نيز اف است ، بلكه در صورتيكه حصول بر و نيكي بدون آن ناممكن باشد ، وجوب

وت نقل كرده است ، ايشان نيز بر ضرورت دع و در روايتي كه جصاص از امام ابوحنيفه 
 بصورت دستجمعي و گروهي اشاره نموده اند . 

 شبهات و اعتراضها : 
1  ح ه اصطالبـ شايد عدة گرفتار اين توهم و گمان بيجا گردند كه چون از جملة علماء و ”

ين نيست ، پس وجوب دعوت متوجة او نميباشد بلكه فقط فرض كفايي بوده و ا “رجال دين
 : فرمايدال ميند. چنانچه اهلل متعوجيبه و مكلفيت بدوش كساني است كه علماي ديني خوانده ميشو

               

   /(104)آل عمران 
 هب ، و مايندندعوت  ي اسالم و توحيد[ به سو همه مردم را باشند كه ] يبايد از شما گروه و” 

“ . گارنديناً رستكه يق ها انداين و ; زشت بازدارند از كار ناپسند و و پسنديده وادارند كار شايسته و
ما آنرا در  ونوشته اند  در جواب اين ايراد بايد گفت كه ، تفسير آيت فوق چنانچه ابن كثير 

گر چه اشند ، بايد جماعتي ازين امت متصدي امر دعوت با” قبلي نقل كرديم ، چنين است كه ؛ فقرة
 “ . ندماين وان خود به اداي آن اقدامدعوت بر تمام افراد اين امت واجب بوده و بايد مطابق ت

رد . اول دو قول وجود دا“ منكم” در شرح كلمة ” اما رازي در تفسير آيت فوق مينويسد : 
 در آيت فوق براي تبعيض نيست ، و آنهم به دو دليل : “ من“اينكه كلمة 

 : يدميفرما واست  مت واجب گردانيدهالف : اهلل متعال امر بالمعروف و نهي از منكر را بر تمام ا
            

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

395  

    /(110)آل عمران 
 شايسته ه كار، ب ايد [ پديدار شده براى اصالح جوامع انسانى هستيد كه ] يشما بهترين امت” 

،  عرفتم،  قيقاز روى تح ] ، و داريد  يزشت بازم اپسند واز كار ن دهيد و  يپسنديده فرمان م و
 (شده است  )علت و معلول ، هردو درين آيت ذكر“ .  آوريد  يايمان م اهلل[ به  اخالص صدق و

ايد بشد و ب : هر مسلماني كه مكلف به احكام اسالم است ، وجوباً مكلف به دعوت نيز ميبا
ت كه جب اسر و از منكر نهي نمايد . و بر هر فردي وابا دست ، زبان و قلب خود به معروف ام

 ضرر را از نفس خود دفع نمايد . 
 بعد از ثبوت اين قضيه در شرح و تفسير آيت فوق ميتوان گفت :

 و“ شيد يها باشما بايد امت دعوتگر بسوي خير و امر كنندگان به نيكي و نهي كنندگان از بد” 
 د : ال ميفرمايتوضيح است نه براي تبعيض . چنانچه اهلل متعدرينصورت براي تبين و “ من “ كلمة 
       /الحج(0)
 “ دوري كنيد از پليدي بتان ” 

 براي بيان است . “ من”درين آيت نيز كلمة 
در بين امت  براي تبعيض است . زيرا“ من ” بعد از آن امام رازي قول دوم را ذكر ميكند كه 

اين ” كساني اند كه توان دعوت و امر به معروف و نهي از بدي را ندارند . و در ادامه ميگويد : 
وجيبه تنها بدوش علماء است زيرا دعوت بسوي خير مستلزم علم و شناخت خير و درك 
معروف و منكر ميباشد . پس معلوم ميشود كه اين مسئوليت بدوش كساني است كه از علميت 

في برخوردارند نه مسئوليت جاهالن و علماء تمام امت را احتواء نميكنند بلكه بخشي از امت را كا
 1تشكيل ميدهند . 

اين مسئله در تفسير قرطبي و تفسير جصاص نيز به عين ترتيب و با ذكر اين دو قول ذكر 
 2گرديده است 

ند ، رده استداللي كه كواقعيت اينست كه قولي را كه رازي ذكر نموده است با مالحظه به ا
لي رت خيصحيح تر به نظر ميرسد . اين نظر مطابق همان نظري است كه عالمه ابن كثير به صو

 وباشد دقيق از آن تعبير نموده و تصريح كرده است كه دعوت بر تمام امت اسالمي واجب مي
وي ت بسدعو همراه با آن بايد جماعت و گروهي از مسلمانان وجود داشته باشد كه متصدي امر

 خير باشند . 
اصل مشكل ازينجا ناشي شده است در فهم مسئله التباسي رخ داده است و اين التباس به 

====================================================== 
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را تفسير “ ولتكن منكم امة” است كه اصحاب قول دوم، آيت “ علماء” سبب موجوديت كلمة 
دوم التباس  نموده اند به اين اعتبار كه دعوت بسوي خير را مشروط به علم دانسته اند . و سبب

ايجاد شده است . پس الزم است كه اين موضوع را با “ فرض كفايي” سوء فهمي است كه كلمة 
 كمي تفصيل ذكر نماييم : 

ست ، ادرين شكي نيست كه دعوت بسوي خير كه دعوت بسوي اهلل متعال بلند ترين قلة آن 
 م طبيعتاًكه علنميباشد ، بل مشروط به علم و دانش است . اما علم پديدة جامد و غير قابل تجزيه

ر مسئلة دند ، قابل تجزيه است . بنابرين ، كسيكه يك مسئله را ميداند و مسئلة ديگري را نميدا
يداند مة كه اولي عالم و در مسئلة دومي جاهل شمرده ميشود . معناي سخن اينست كه او در مسئل

ده م گرديكه ميداند در او فراهدر زمرة علماء قرار دارد . پس شرط وجوب دعوت در آن چيزي 
ق هاء اتفاام فقاست . اما آنچه را كه نميداند ، دعوت بسوي آن بااليش واجب نميباشد. چنانچه تم

يرا زند . كدارند كه كسيكه چيزي را نميداند و از حكم آن بيخبر است نبايد به سوي آن دعوت 
س پدعوت و مبارزه است .  علم داشتن به صحت آنچه كه دعوت ميكند از جملة شرايط صحت

ت تعال دعوهلل مگفته ميتوانيم كه هر فرد مسلمان مكلف است به اندازة كه ميداند مردم را بسوي ا
جيبة عوت ودكند ، چنانچه شرح اين مسئله در درسهاي بعدي خواهد آمد  . و اينكه گفته اند ، 

مام تت بر يتوان گفت كه دعوعلماء است ، مقصود شان همين معنا ميباشد و به تعبير دقيقتر م
انان مسلم كساني الزم است كه مسئلة مورد دعوت و حكم آنرا ميداند . برابر است كه از عامة

 باشد و يا از آنانيكه نصيب وافري از علم دارند . 
ي كسان با شرح فوق نادرست بودن قول كساني ظاهر ميگردد كه ميگويند كه مقصد از علماء

ر فرد هاسم بر  ياد ميشوند . در حاليكه اين“ رجال ديني” لم داشته و بنام اند كه به حد تخصص ع
گروه و  صر بهمسلمان اطالق شده ميتواند . زيرا تمام آنها رجال دين اسالم اند و اين صفت منح

 قشر معيني نميباشد . 
 عنا كهميباشد . به اين م“ فرض كفايي”دومين امريكه سبب التباس گرديده است ، معناي 

ز دوش آن ا اگرچه بر تمام مردم واجب است ، اما اگر تعدادي به اداي آن اقدام نمايند فرضيت
 ديگران ساقط ميگردد . 

اصحاب قول اول كه به وجوب دعوت بر تمام مسلمانان قايل اند ” امام رازي ميگويد : 
امت اسالمي  براي بيان است نه براي تبعيض . و دعوت اگرچه بر تمام“ من“ ميگويند : كلمة 

واجب است ، اما اگر جماعتي از مسلمانان به اداي آن اقدام نمايند ، فرضيت آن از دوش ديگران 
  1.“ساقط ميگردد 
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اين آيت دو معنا و مفهوم را احتواء كرده ” جصاص در تفسير آيت )ولتكن منكم ...( ميگويد : 
يگر اينكه فرضيت آن كفايي بوده و است . يكي اينكه امر به معروف و نهي از منكر واجب است و د

 1“  فرض عيني هر فرد نميباشد . لذا اگر جماعتي به آن اقدام نمايند از دوش ديگران ساقط ميگردد
اينكه ميگويد ، دعوت بر هر فرد فرض عيني نميباشد و چون گروهي به آن اقدام نمودند از 

د و برخالف فرض عيني كه تنها دوش ديگران ساقط ميگردد ، مقصود فرض كفايي را بيان ميكن
 2در صورتي از ذمة اشخاص ساقط ميگردد كه خود شان آنرا اداء نمايند . 

رأس  از شرحي كه گذشت به اين نتيجه ميرسيم كه دعوت بسوي خير كه دعوت الي اهلل در
به  ي خودآن قرار دارد وجيبة هر مسلمان است و هركسي مكلف است كه بقدر استطاعت و تواناي

 ل اهلل ن رسون كار خير اقدام نمايد . زيرا دعوتگري يكي از صفات ويژة مؤمنان است . همچنااي
ان ه قدر توبد كه در حديثي كه قبالً ذكر نموديم ، هر فرد مسلمان را مخاطب قرار داده و امر ميكن

حاصل  دمقص وو استطاعت خود به ازالة منكر اقدام نمايد . و در صورتيكه منكرات زايل گرديده 
ض ند تا فرپردازگرديد ، از ديگران مطلوب نيست كه منكر را دوباره اعاده نموده و به ازالة آن ب

 . ديگيرنمة منكر مورد مؤاخذه قرار دعوت از ذمة شان ساقط گردد . و نه هم بخاطر عدم ازال
ه مر بصفت اصلي مسلمان اينست كه ميكوشد قبل از هركس ديگري به ابايد توجه داشت كه 

يگران ايد دشمعروف و نهي از بدي مبادرت ورزيده و منتظر ديگران نباشد . چنين مي انديشد كه 
وت ضة دعنيز از انجام اين فريضه غفلت كرده و منتظر كسي ديگري باشد و به اين ترتيب فري
 هلل واه به كترك گرديده و تمام مسلمانان در گناه واقع گردند . از سوي ديگر مسلمان بخاطري 

 بالً ذكرقو  ندرسول او ايمان دارد ، خود را مكلف به رساندن پيام الهي را به تمام بشريت ميدا
 به پيامبرش چنين خطاب مينمايد :  نموديم كه اهلل 

                   

   /(108)يوسف 
نم من ك  يم دعوت اهللبه سوى  يبيناي راه من است كه بر پايه بصيرت و : اين طريقه و بگو” 

 “   يستمنمن از مشركان  منزّه است و ينقص از هر عيب و اهلل ، و پيرو من است يكههر كس و
بايد خود را مكلف به دعوت احساس نمايد و  پس هر فرد مسلمان به حكم ايماني كه دارد

اگر او به دعوت شخص معيني اقدام نكرد و يا در زمان معيني دعوت را ترك نمود و شخص 
ديگري وظيفة دعوت را بدوش گرفته و شخص مذكور را دعوت نمود ، اولي مستحق اجر 

====================================================== 

 29ص  2تفسير جصاص جـ 2
ب آنرا تنزل سطح مستح و حتي تا !را مردم طوري تصور مينماين كه گويا فرض اضافي و غير مهم “ كفايي” ـ متأسفانه امروز كلمة 1

 مترجم  . داده و از اهميت آن كاسته اند و از معنا و مفهوم فرض كفايي بي خبرند

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

 

      

398 

رده است . اما اگر پاداش نميشود بلكه كسي مستحق جزاي نيك است كه مسئوليت خود را اداء ك
به صورت عمدي و مستمر دعوت الي اهلل را ترك نمود ، درجمع كساني شمرده نميشود كه اهلل 

 متعال در آيت فوق از آنها ياد آور شده است . 
و در كار و  كساني اند كه مردم را بسوي دين اهلل متعال دعوت نموده زيرا پيروان پيامبر 

 اشند . پيكار دعوتي و جهادي سهيم ميب
سلمانان مآنچه گفتيم ، يكي از معاني فرض كفايي اينست كه ، اين فريضه متوجة تمام عالوه بر

د قبل از ارند باينرا دآاست و بايد همة آنها براي انجام اين فريضه قيام نمايند و كسانيكه فعالً توان 
ه ؛ كيشود آيت چنين مديگران كار شان را آغاز كنند . بنابرين مفهوم از فرض كفايي ، معناي 

دام يد اقمسلمانان جهت آماده كردن چنين امتي ، يعني جماعتي كه متصدي امر دعوت باشند با
است  ة ديننموده و آنها را با تمام وسايل ممكنه براي تحقق بخشيدن هدف شان كه همانا اقام

دعوت  توانايي نيكهو كسا ياري برسانند . اگر مسلمانان اين كار را نكردند ، تمام آنها گنهكار بوده
 را دارند و يا ندارند در گناه مساوي ميباشند . 

ست ، حتي اگر دعوت فرض كفايي بوده و باالي يكتعدادي واجب اهمچنان بايد گفت كه ، 
 دعوت يكي از شروط اساسي سقوط فرض كفايي از ذمة مسلمانان اينست كه تعدادي كه در نشر

س پست ، چون درين شرايط كفايت الزم هنوز بدست نيامده ا اسالمي كار ميكنند كفايت كند .
خصوص بايد تمام مسلمانان به قدر توان و استطاعت خود در دعوت اسالمي سهيم گردند . ب

و  درين عصر كه شرك و بت پرستي بخشهاي بزرگي از جامعة بشري را در جوامع افريقايي
ستگي خشهاي درين مناطق به كوششها و تال امريكايي فرا گرفته است . يقيناً نشر دعوت اسالمي

ردي هر ف ناپذيري ضرورت دارد و بايد تمام مسلمانان درين تالشها سهم خود را اداء كرده و
  ند .مطابق توان خود ، با مال ، دانش ، فكر و قدرت دولتي خود درين كار نيك شريك شو

 ـ برخي ها با استدالل اين آيت كه ميفرمايد :  515
                
و  رهدايتباي مسلمانان بر شما الزم است كه بفكر نفسهاي خود باشيد و در صورتيكه شما ” 

 “ راه راست باشيد گمراهان به شما ضرري رسانده نميتواند 
و  كنند دعوت شانه خالي كرده و تقصير و عقب نشيني خود را توجيه ميخواهند كه از واجب

هياب و ودش رگمان ميكنند كه اين آيت آنها را از واجب دعوت معاف ميگرداند . و تا زمانيكه خ
كر بابو  صالح باشد گمراهي ديگران به او ضرر رسانيده نميتواند . اين برداشت غلط در عهد

يد اين گمان با ايراد خطبة به ترد اه يافته بود . ابوبكر صديق نيز در بعضي اذهان ر صديق 
 پرداخته و فرمودند : 
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اي مردم ! شما اين آيت كريمه را ميخوانيد و از آن بدون مورد و بيجا استنتاج مينماييد . در ” 
مانع شنديم كه فرمودند ؛ چون مردم ظالم را مشاهده كنند و از ظلم او  حاليكه من از رسول اهلل 

 1“ نشوند ، زود است كه اهلل آنها را به عذاب فراگير و همگاني گرفتار نمايد
به اين ترتيب مشاهده ميكنيم كه اين آيت در ذات خود تأكيد بيشتري بر وجوب همگاني 
دعوت الي اهلل داشته و توهم كساني را به شدت رد ميكند كه از وجيبة دعوت عقب نشيني كرده 

ميفرمايد ، اينست كه  و رهياب شدن چناچه ابن تيميه “ إذا اهتديتم ” يفرمايد اند . اهلل متعال م
شخص مسلمان تمام وجايب شرعي خود را انجام دهد . پس اگر مسلمانان وجيبة دعوت و امر به 
معروف و نهي از منكر را همراه با ساير وجايب شرعي اداء كردند ، در آنصورت است كه 

 2ن ضرري نميرساند . گمراهي گمراهان به ايشا
51 ا گرفتهفر ـ عدة ديگري گرفتار اين اين توهم و اشتباه شده اندكه باطل تمام زمين را 

است  است و دعوت امر به معروف ونهي از منكر درين شرايط هيچ سودي نميرساند. پس الزم
جات نفكر  كه مسلمان به نفس خود توجه نموده و ديگران را به حال خودشان رها كند و فقط در

 خود باشد !
ا ، ام در جواب اين اشتباه وتوهم نادرست در درسهايي بعدي به تفصيل صحبت خواهيم كرد

تعال و هلل مادرينجا تذكر اين نكته را الزم ميدانيم كه واجب مسلمان اينست كه مردم را بسوي 
 ل آن خودز قبوو يا االتزام به شريعت الهي دعوت نمايد . اما اينكه مردم دعوت او را ميپذيرند 

توجة داري ميكنند ، مسئوليت خود آنها بوده و در صورت نپذيرفتن دعوت هيچ مسئوليتي م
رآن قتعال در هلل مادعوتگر نميباشد . اين توهم و اشتباه در بين امتهاي قبلي نيز شايع شده بود كه 

 كريم آنرا ذكر نموده و به ترديد آن ميپردازد . 
            5      

               

         ا(/1ألعرف41ـ5) 
، به پند دهندگان  ديگران ساكت بودند يها يكه در برابر بد كار اسرائيل ] ياز بن يگروه و” 

 يآنان به عذاب هالك كننده آنان يا عذاب كنندهاهلل  را كه ي: چرا گروه [ گفتند دلسوز خيرخواه و
اينكه در پيشگاه  ي: برا [ گفتند . نابجاست يپند دادن شما كار ؟ ] دهيد  ي، پند م سخت است
[  از گناهانشان شايد آنان ] عذر داشته باشيم و [ حجت و رفع مسؤوليت خود با پروردگارما ]

لحظه نزول در  ، فراموش كردند ] را كه به آنان داده شد ي( پس چون پند14.) بپرهيزند
====================================================== 

 31ص 2و تفسير جصاص ص 251د صديق حسن خان صـ نيل المرام من تفسير ايات أحکام از سيد محم1
 275ـ الحسبه از ابن تيميه در مجموعة رسايلش . ص2
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آنان را كه ستم كردند  ، نجات داديم و داشتند  يها بازم يكه مردم را از بد ي[ پند دهندگان عذاب
“  ( 15.) سخت گرفتيم ي، به عذاب كردند  يم يبه كيفر آنكه همواره نافرمان

ي آيت فوق شرح ميكند كه اهل قريه به سه گروه تقسيم شدند ، يك گروه مرتكب معاص
عال فرا هلل متافرقة دومي به انكار و ترديد عمل آنها پرداخته و آنها را بسوي اطاعت ميشدند و 

ا ند امميخواندند . و گروه سومي خاموشانه بسوي آنها نگريسته و خود مرتكب معصيت نميشد
 چرا بيجا ”د : ديگران را از منكرات منع نميكردند بلكه دعوتگران را مخاطب قرار داده و ميگفتن

دي هالك ا را بزو آنهبه تكليف انداخته و اينها را از كار بدشان نهي ميكنيد ، در حاليكه اهلل خود را
هيچ  ت شماخواهد كرد چون آنها با اعمالي كه انجام ميدهند مستحق عذاب الهي شده اند و دعو

 “ فايدة به آنها رسانده نميتواند 
 اما جماعت دعوتگر در جواب شان ميگفت : 

م معذرت خود اين كار را ميكنيم ، به اين معنان كه ما بخاطر وجيبة امر به نيكي بخاطر تقدي” 
و نهي از بدي كه بدوش ما گذاشته شده است ، آنها را دعوت كرده و اين عذر خود را به اهلل 

دعوت نماييم كه از  را متعال پيش ميكنيم كه ما بيش ازين توان و استطاعت نداريم كه آنها
شده و بسوي اهلل متعال برگردند . شايد اين انكار و دعوت ما سبب شود كه آنها  معاصي دستبردار

درين آيت مباركه 1“ از گناهاني كه مرتكب ميشوند دوري كرده و بسوي اهلل متعال رجوع نمايند 
اشاره شده است كه تا زمانيكه احتمال قبول دعوت وجود دارد بايد وعظ و نصيحت دوام داشته 

كه راه نجات را اختيار ميكنند آگاهانه بسوي نجات حركت كنند و بر كسانيكه طريق باشد تا كساني
 هالكت را در پيش ميگيرند حجت قايم گردد .

51 داشتـ عدة ديگري تحت تأثير شبة نادرست ديگري قرار گرفته است كه بر بنياد بر 
 نادرست از آيت ذيل استوار گرديده است . اهلل متعال ميفرمايد :

         /البقره(8)
 “ اهلل مكلف نميسازد هيچ نفسي را مگر به اندازة توانش ” 

وق كه ف اينها ميگويند كه دعوت الي اهلل در عصر حاضر مشقات و سختيهايي را در پي دارد
 دانند .ف مييبة دعوت معاتوان بشري بوده و آنها توان برداشت آنرا ندارند . لذا خود را از وج

اني است كه به ضعف ايمان اما واقعيت اينست كه اين نوع استدالل و دليل تراشي شيوة كس
بدست آوردن ثروت ازصالبت ديني برخوردار نميباشند. اينها درسعي وتالشي كه بخاطرند و گرفتار

ا حاضر نيستند كه بخاطر و متاع ناچيز دنيا ميكنند نيز با سختي ها و مشكالت مواجه ميشوند ، ام
سختيها و مشكالتي كه درين راه مواجه ميشوند از تالش دستبردار شوند. پس بايد براي دعوت الي 

====================================================== 
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 دنبال دارد .  اهلل نيز مشكالتي را تحمل كنند در حاليكه دعوت بسوي اهلل متعال اجر آخرت را به
كنند.  ا تركرطر آن بايد دعوت ، چيزي نيست كه بخاعالوه بر آن، مشقتي كه از آن ياد ميكنند

م ه از اسالكافري آيا تعليم دادن مسايل اسالمي به مردم كار مشقتبار است ؟ آيا تقديم اسالم به ك
سالم چيزي نميداند كار خيلي سخت و غير قابل تحمل است؟ اگر زبانش را لحظاتي بخاطر ا

قت و وع مشاندازد با كدام ن بحركت بياورد و يا فكرش را بخاطر بهبود اسالم و مسلمين بكار
سختي غير قابل تحمل گرفتار ميشود ؟

ت م دعواگر شرايطي ميسر گرد كه سفري به جوامع بت پرست داشته و آنها را به سوي اسال
 كند ، آيا با مشقت و سختي باالتر از توان خود مواجه ميشود ؟

نها نند و آيگذراوثني افريقا م مگر گروههاي نصراني را نميبيند كه سالهاي متمادي را در جوامع
 را به دين باطل خود دعوت ميكنند ؟

 ؟ندن نشركنين شاببرحق اسالم را  از آنها نيستند كه به آنجا رفته و دينآيا مسلمانان مستحق تر
يطان شچنين افرادي كه تحت وسوسه هاي شيطاني قرار گرفته و از سختي ها و مشقاتي كه 

 ايد اين نداي الهي را بياد بياورند كه : در برابر شان مجسم ميسازد ب
              

   /(104)النساء 
 يرنج م ما درد و، آنان نيز چون ش بينيد  يرنج م [ درد و با دشمن يدر روياروي اگر شما ]. ” 

 “   ارندميد نداميد داريد كه آنان ا اهلل[ از  پاداش چون پيروزى و را ] يشما چيز ، و بينند 
بايد بياد بياورند كه اصحاب رسول اهلل چه مشقتها و مصايبي را در راه دعوت و جهاد اسالمي 

را متحمل شدند . اگر به سيرت پيامبر گرامي اسالم نظري بياندازيم ، واقعات خيلي جانكاهي 
و اصحاب گرامي شان متحمل شده اند . بطور مثال ، زمانيكه رسول  مشاهده ميكنيم كه رسول اهلل 

همراه با مسلمانان از معركة احد به مدينه برگشتند ، اين خبر براي شان رسيد كه ابوسفيان و  اهلل 
را كامالً نابود  ساير مشركين به قصد هجوم بر مدينة منوره تجمع نموده و ميخواهند كه مسلمانان

بعد از نماز صبح به بالل امر نمود تا مردم را آواز داده و  سازند . بعد از رسيدن اين خبر رسول اهلل 
شما را امر ميكند كه به دنبال دشمن برآييد و فقط كساني براي جنگ بيرون  بگويد : رسول اهلل 

معاذ نزد قوم خود رفته و گفت :  شود كه ديروز در جنگ اشتراك داشتند . همان بود كه سعد بن
بود شما را امر ميكند كه به طلب دشمن برآييد . اسيد بن حضير كه هفت زخم برداشته  رسول اهلل 

: سمعًا و طاعتاً هلل و لرسوله ! پس سالح خود را تداوي زخمهايش بود برخاسته و گفتو مصروف 
پيوست . سعد بن عباده نيز نزد قوم خود   برداشته و به تداوي زخمهايش توجه نكرد و به رسول اهلل

را به آنها  يكجا شوند . ابوقتاده نزد قوم خود رفته و پيام رسول اهلل  رفته دستور داد كه به رسول اهلل 
را لبيك گفته و بيرون شدند . از قبيلة بني سلمه چهل تن زخمي  رساند و آنها همه پيام رسول اهلل 

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

 

      

402 

آنها  ن با سيزده زخم و حارث بن صمه ده زخم داشت . زمانيكه رسول اهلل برآمدند و طفيل بن نعما
 “ رحم كن اي بار الها ! بر بني سلمه” را ديد در حق شان دعاي خير نموده و فرمود : 

 د .  ه اسالم بوچنين بودند و اين يك نمونة از فداكاري و قرباني شان در را اصحاب رسول اهلل 
اه ركه در  دكي راخود را پيرو پيامبر گرامي اسالم ميدانند ، اين مشكل انپس آيا مسلماناني كه 

 دعوت اسالم و نشر محاسن و اخالق اسالمي متحمل ميشوند ، طاقت فرسا ميدانند ؟
ر دانند آيا از گفتن اين كلمه احساس خجالت نميكنند كه چنين تكليفي را طاقت فرسا ميد

 :و ميگفتند سوي ميدان جهاد شتافتهزخمي و آلوده بخون ب با بدنهاي حاليكه اصحاب رسول اهلل 
 سمعاً و طاعتاً هلل و لرسوله !!

 
 چرا مسلمان مكلف به دعوت الي اهلل میباشد؟

ر ـ در فقرات گذشته ادلة شرعي دعوت را كه وجيبة هر مرد وزن مسلمان است تذك 518
لح و ه فرد مسلمان خودش صاداديم . معناي سخن اينست كه اسالم به اين اكتفاء نميكند ك

مر چيست ااين  برهدايت باشد بلكه از او ميخواهد كه مصلح و هدايتگر ديگران نيز باشد . اما علت
 ؟

 علت اين امر را ميتوان از چند وجه بيان نمود : 
 را بسوي تمام انسانها فرستاده و ميفرمايد :  اول : اهلل متعال رسول اهلل 

          /(158)األعراف 
 “بگو اي مردم يقيناً من بسوي همة شما فرستاده شده ام ” 

عادت سرسالت ايشان تا روز قيامت باقي بوده و هدف از آن هدايت همة انسانها است تا 
 ست . دارين را بدست آورند . لذا رسالت ايشان رحمتي براي تمام انسانها

        /األنبياء(10)
 “ و نفرستاديم ترا مگر رحمتي براي تمام عالميان ” 

ال را با كم رسالتش را به صورت كامل به مردم رسانده و بعد از آنكه مسئوليتش رسول اهلل 
ت كه لف اسكريم خود پيوست . اكنون امت او مك امانتداري به پايان رساند به جوار پروردگار

از  وافته يحركت نموده و تبليغ دين را بعهده بگيرند تا تمام اهل زمين به هدايت الهي دست 
 تاريكهاي كفر نجات يابند و به نور اسالم مشرف شوند . 

                

    /(1)ابراهيم
است كه آن را بر تو نازل كرديم تا مردم را به اجازه پروردگارشان از  ي[ كتاب اين الر ـ ]” 

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

403  

يرون آري ، اهلل براه  يبه سو ايمان و يروشناي ي[ به سو طغيان و ي، گمراه جهل ي ها ] يتاريك
 “  استستوده  ناپذير و شكست يتوانا پروردگاري كه

 باشدند .مي پس مسلمانان شاهدان اهلل بر خلق و مبلغين رسالت او تعالي بعد از پيامبر 
            

   /البقره(14) 
سته پيرا و معتدلو ميانه ] ي[ شما را امت كه شما را به راه راست هدايت كرديم همان گونه ] و” 

پيامبر  وه باشيد گوا [ بر مردم يراست و ي، درست ، عمل در ايمان [ قرار داديم تا ] تفريط از افراط و
 “   هم گواه بر شما باشد

نفعت به م ر اداي وجيبة دعوت و رساندن هدايت الهي به مردم منتجيقيناً قيام مسلمانان د
ي ا بسوربزرگي براي بندگان اهلل ميگردد . چه ، دعوتگران دين الهي دست رحمت و مهرباني 

 راست را از ناپاكي هاي كفر و شرك نجات داده و به راه نهمنوعان خود دراز كرده و آنا
في رده و هدكاداء  مهياء ميسازد كه حق پروردگار متعال خود راميرسانند و براي آنها اين زمينه را 

 را تحقق بخشند كه بخاطر آن خلق شده اند . 
         /الذاريات(5)
 “ و نيافريديم جن و انسان را مگر براي اينكه مرا عبادت كنند ” 

سايل مفهم  شرك در روي زمين دير و يا زود حتماً بر اذهان مردم در دوم : موجوديت و بقاي
ت ين علو مفاهيم اسالمي اثر گذاشته و باعث سوء فهم در ارزشهاي اسالمي ميگردد . به هم

ه اند و نع شدمسلمانان از باقي ماندن در ديار كفر و در جاييكه خطراتي متوجه ايمانشان است م
فر امراض ك ان بهشديار كفر به ديار اسالم هجرت نمايند تا مبادا قلب  اسالم امر نموده است تا از

 و شرك مصاب گرديده و ايمانشان سلب گردد . اهلل متعال ميفرمايد : 

               

                

   /النساء()

[ بر  ركانمش ماندن زير سلطه كافران و ، و با ترك هجرت از ديار كفر قطعاً كسانى كه ]” 
از نظر  ]:  ندهنگامي كه[فرشتگانْ آنان را قبض روح مي كنند، به آنان ميگوي ] خويش ستم كردند

تگان . فرش ، مستضعف بوديم : ما در زمين گويند ؟ مي  [در چه حالى بوديد زندگى دارى و دين
ت [ مهاجر ايمان از محيط شرك به ديار پهناور نبود تا در آن ] وسيع و اهلل: آيا زمين  مي گويند

 “    گاهى است آن بد بازگشت ! پس جايگاهشان دوزخ است و ؟ كنيد
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اين آيت در مورد تمام كساني نازل شده است كه در ” مفسرين در شرح اين آيت ميگويند : 
حاليكه توان هجرت را دارند ، بازهم در ديار كفر و بين مشركين زندگي ميكنند و در آنجا توان 

به خود ستم روا داشته و به اتفاق علماء مرتكب عمل  اقامة دين خود را ندارند . همچو اشخاص
 1“ حرام شده اند 
سرزميني كه در آن منكرات به صورت آشكارا صورت ميگيرد و ” ميفرمايد :  امام مالك 

 2“گناهان خود را نمي پوشانند ترك كن 
را از  اآنه پس اهتمام و توجه به دعوت اسالمي اين منفعت را براي مسلمانان در پي دارد كه

 شر كفار حفاظت ميكند . 
ز اسوم : دعوت الي اهلل و قيام كردن به امر دعوت باعث ميگردد كه هالكت و عذاب 

 مسلمانان دفع گرد . اهلل متعال ميفرمايد : 
               

  /األنفال(5 )

ز منكر نهى ا ترك امر به معروف و ، اختالف و ، نزاع ، فساد گناه ةكه نتيج از عذابى ] و ”
 ، همه را ل شودبلكه وقتى ناز رسد ] [ كه فقط به ستمكاران شما نمي  عذابى ، ] [ بپرهيزيد است

مر به ترك ا نزاع و را به سبب اختالف واهل ايمان  خاطر ستم و ، ستمكاران را به فرا ميگيرد
 “    سخت كيفر استاهلل بدانيد كه  [ و نهى از منكر معروف و

را در  اهلل متعال مؤمنان را امر كرده است تا منكر: ”  در شرح اين آيت مفرمايد ابن عباس 
لح و و صا جامعة خود جاي ندهند . اگر چنين نكردند ، عذاب الهي باالي تمام شان فرود آمده

 “ . بدكردار شان را فرا ميگيرد 
مده آدر حديثي كه امام مسلم از زينب بنت جحش رضي اهلل عنها روايت كرده است چنين 

 است كه : 
 « ثُ را اْلإاباُث عامإ ِإذاا كا الا ن ا ونا قا قاالاتإ ف اُقلإُت َّيا راُسولا اَّللِا أان اهإِلُك وافِيناا الصااحلُِ » 

 صحيح مسلم ،كتاب الفنت و اشراط الساعة()                                                                        
ما  زينب بن جحش گفت : گفتم يارسول اهلل آيا ما هالك ميشويم در حاليكه در بين” 

 “انسانهاي صالح وجود دارد ؟ فرمودند : بلي ! زمانيكه خباثت و فساد زياد شود 
 ازۀ توان داعي : دعوت به اند

====================================================== 

 542ص 1ـ تفسير ابن كثير ج1
 391ص 2ـ تفسير قرطبي ج2
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د اينرا ، باي ـبعد از آنكه واضح شد كه دعوت بسوي اهلل متعال وجيبة هر فرد مسلمان است 519
عملي  وب هرنيز بدانيم كه وجوب دعوت بر هرفرد به اندازة توان و قدرت او ميباشد . زيرا وج

ب اليش واجد بارا ندارمربوط و منوط به توان داشتن انجام آن عمل ميباشد و كسيكه توان انجام آن
ردد . سهيم گ خود در امر دعوت الي اهلل« به اندازة توان»نميگردد . پس هر فردي مكلف است كه 

م واجب ي عالالبته در مفهوم توانايي، علميت ، قدرت و سلطه نيز شامل ميگردد . پس آنچه باال
اجب حيت و قدرت واست ، باالي شخص جاهل واجب نميباشد و آنچه باالي افراد داراي صال

لم را عاهل  است باالي افراد عادي مسلمانان واجب نميباشد . به همين علت است كه اهلل متعال
ته رحذر داشبانند مورد انذار و وعيد قرار داده و آنها را از كتمان علوم شرعي و حقي كه آنرا ميد

 است . اهلل متعال ميفرمايد : 
                 

             

       /البقره(15  1ـ0)
ز آنكه ا، پس  [ هدايت نازل كرديم وسيله ] يقيناً كسانى كه آنچه را ما از داليل آشكار و” 

لعنت  ، و ندك لعنتشان مي  اهللكنند  ، پنهان مي  آن را در كتاب براى مردم روشن ساختيم ةهم
[ اصالح  ارمفاسد خود  ] ، و كردند ة( مگر كسانى كه توب159.) كنند كنندگان هم لعنتشان مي 

 ; رمپذي مي  ان را، پس توبه آن [ براى مردم روشن ساختند آنچه را پنهان كرده بودند ] ، و نمودند
 “  ( 1.) مهربانم پذير و زيرا من بسيار توبه

بيان  به مردم داننداسالم مياهلل متعال اهل علم را مكلف گردانيده است كه آنچه از مفاهيم و معاني 
 ت دهند وي نجانموده و به نشر آن بين مردم اقدام نمايند تا آنها را از آلودگيهاي شرك و گمراه

يكه كسان هركسي چيزي از اسالم را ميداند ، او عالم بدان چيز بوده و مكلف است كه آنرا به
 و هركسي پذيردست بلكه تجزيه را مينميدانند برساند . زيرا علم و دانش چيزي غير قابل تجزيه ني

هيچ   واحد ،ز اهللبقدر توان خود توشة از آن برداشته ميتواند . چنانچه هر فرد مسلمان ميداند كه ج
ت حق و است و حساب روز قيام فرستادة برحق اهلل  معبود برحق ديگري وجود ندارد و محمد 

. پس  م استج و زكات از فرايض اساسي اسالقرآن كالم برحق اهلل متعال است . نماز ، روزه ، ح
ميباشد . نديگران  براي بايد آنچه را ميداند به ديگران برساند . اما آنچه را نميداند مكلف به تبليغ آن

  .ميتواند نكسيكه چيزي ندارد به ديگران داده “ فاقد الشيء اليعطيه” زيرا چنانچه گفته اند 
رت بر وع قدر زمين است . قران كريم با اشاره به اين ننوع دوم توانايي ، سلطه و تمكين د

ن با ي زميصاحبان آن الزم گردانيده است كه قدرت و سلطة خود را در راه اهلل متعال و آباد
 فضايل اخالقي و نشر دعوت الي اهلل و عبادت اهلل واحد استعمال كنند . 
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        /(41)الحج
م كنند ا و حكرآنانيكه اگر قدرت دهيم ايشان را در زمين برپادارند نماز را و بدهند زكات ” 

 “بد ، و در اختيار اهلل است انجام اموربه كارهاي نيك و منع كنند از كار هاي 
مفسيرين در تفسير اين آيت گفته اند كه مراد از اهل تمكين در زمين اولياي امور مسلمان 

 1“است و برخي از مفسرين علماء را نيز شامل آنها ميدانند . اما قول اول صحيح تر است
اهلل  ه عبادترا ب ميكند بايد زمين بنابرين كساني را كه اهلل متعال قدرت و تمكين در زمين عطاء

 ه بهتريننند كمتعال معمور گردانند كه در رأس عبادت نماز قرار دارد و مردم را به معروف امرك
أس در ر آنها دعوت بسوي اهلل متعال است و از منكرات نهي كنند كه شرك با تمام انواع آن

 ين همينها ميباشد . منكرات قرار دارد و هدف و مقصد از واليت و تمكين در زم
امام بخاطر اين تعين ميگردد كه به معروف امر و از منكر نهي كند ” ميفرمايد :  امام ابن تيميه 

 2“ و مقصد از انعقاد واليت همين است 
اولياي امور مسلمين در گذشته اين مفهوم متعالي را درك نموده و صالحيت و قدرت خود را 

در مكتوبي  اسالم استعمال نمودند . چنانچه عمر بن عبدالعزيز  در راه اقامة دين و دعوت بسوي
: يكي از طاعاتي كه اهلل متعال در كتابش امر 3كه عنواني مسئولين واليات فرستاد ، چنين نوشت 

نموده است ، اينست كه تمام مردم را بسوي اسالم دعوت نماييد . پس هميشه به اسالم دعوت 
 ر كن زيرا اهلل متعال ميفرمايد : نما و ديگران را به دعوت ام

                 

(فصلت/)                                                                                                    
ن م:  ويدگ كار شايسته انجام دهد و دعوت كند و اهللخوش گفتارتر از كسى كه به سوى  و” 

 “ ؟ ، كيست [ هستماهلل  احكام ها و در برابر فرمان از تسليم شدگان ]
 مايند ،دام نحقيقت اينست كه هرگاه اولياي امور مسلمين براي اداي وجيبة دعوت الي اهلل اق

زيرا او  .بار مي آورد و تأثير زيادي در هدايت مردم خواهد داشت نتايج بزرگ و مؤثري را ب
 قدرت صاحب قدرت و صالحيت بوده و تمام امور مسلمين را بدست دارد . لذا با بكار گيري

.  آن سازد اگزينتنفيذي بيشتر از هر فرد ديگر ميتواند منكرات را ريشه كن نموده و نيكي ها را ج
 يخوانيم كه : از همين رو در اثر مشهور م

====================================================== 

 73ص 12ـ تفسير قرطبي ج1

 77ـ السياسة الشرعيه از ابن تيميه ص2
 94هلل بن عبدالحکيم صـ سيرت عمر بن عبدالعزيز تأليف عبدا3
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 «إن هللا يزع ابلسلطان ما َل يزع ابلقرآن » 
 “ردنميدا اهلل متعال بوسيله قدرت و سلطه چيزهايي را باز ميدارد كه بوسيلة قرآن باز” 

يشتر ئوليت بزه مسو فرد مسلمان به هر اندازة كه توان به دعوت و تنفيذ آن دارد ، به همان اندا
 ارد . در اداي وجيبة دعوت را بدوش د

 داعي در هر نوع ظروف و شرايط دعوتش را ادامه میدهد :
52 رسول او واهلل  ـ گفتيم كه ؛ دعوت الي اهلل وجيبة هر فرد مسلمان است و او بحكم اينكه به 

ر زه و ساي، رو ايمان دارد ، مسئوليت دعوت را نيز بدوش دارد . اما اداي وجيبة دعوت مانند نماز
شرايط  رگونههارد . لذا او اين مسئوليت خود را در هر زمان و مكان و تحت عبادات وقت معيني ند

 د . ينماياداء مينمايد و هر زمانيكه فرصت مساعد برايش دست داد دعوتش را به مردم تقديم م
 اهلل متعال از نوح عليه السالم حكايت ميكند كه گفت : 

                 

        5  9  

                /(9ـ  5)نوح
لى و( 5،) [دعوت كردم به آيين توحيد روز ] ! همانا قوم خود را شب و : پروردگارا گفت” 

،  يامرزىبمن هرگاه آنان را دعوت كردم تا آنان را  ( و،) دعوت من جز بر فرارشان نيفزود
 خود بر انكار هايشان را به سر كشيدند و جامه هايشان كردند و گشتان خود را در گوشان

( سپس 8)، گاه آنان را آشكارا دعوت كردم ( آن،) به شدت تكبّر كردند پافشارى ورزيدند و
 “ ( 9.) پنهان آنان را خواندم آشكار و

وت نموده و را به اسالم دعشب و روز ، اشكار و پنهان قومش  همچنان پيامبر گرامي اسالم 
 هيچ چيزي مانع او از دعوت الي اهلل نگرديد . 

ن آلص و صادق باشد ، جز در مورد واقعيت اينست كه اگر داعي نسبت به دعوت خود مخ
ريغ دن را كر نميكند و جز بخاطر آن بحركت نمي افتد و از هيچ نوع قرباني و سعي تالش دريف

 د . ميمانيط و بحراني ترين حاالت از دعوت الي اهلل غافل ننميكند و حتي در سخت ترين شرا
در مسير هجرت بسوي مدينه قرار دارد ، در  را ميبينيم كه همراه با ابوبكر صديق  رسول اهلل 

ر به تعقيب آنها مشغول اند ، او با بريده بن حصيب اسلمي و اچنين حالتي كه تمام صناديد كف
الفاصله آنها را بسوي اسالم دعوت كرد و آنها نيز بدون تعلل جماعتي از قومش روبرو شد . ب

1مسلمان شدند 

====================================================== 
 18ـ امتاع األسماع ص  1
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لي اهلل ادر سخت ترين شرايط نيز از وجيبة دعوت  اين حادثه نشان ميدهد كه رسول اهلل 
شان يب ايغافل نمانده و حتي در مسير هجرت بسوي مدينه و در حاليكه گماشتگان قريش به تعق

دان به زن را جاري نگهداشت . همچنان يوسف عليه السالم كه مظلومانهبود ، سلسلة دعوت خود 
تن ال آن دوكه سؤكشانده شد ، تنگناها و سختيهاي زندان، او را از دعوت الي اهلل باز نداشت . بل

 گفت :  آنها زنداني را در مورد خوابي كه ديده بودند ، غنيمت شمرده و قبل از ارائه جواب به
             

          5      

                    

(40ـ  يوسف/)                                                                                                
شما به جاى  (39؟) ريگانه مقتد اهللبهتر است يا متفرق  ! آيا معبودان متعدد و اى دو يار زندان” 

ايد  هذارى كردنامگ پدرانتان آنها را معنا كه خود و بى اثر و هايى بى [ با نام هايى بت جز ] اهلل
اى نها برآحقّانيّت  [ هيچ دليلى بر ] كه صاحب اختيار همه هستى است ] اهلل،  پرستيد نمي 

دين  . رستيد، او فرمان داده كه جز او را نپخاص اهلل است. حكم فقط  نازل نكرده است پرستش[
 “. انندد [نمي  حقايق را ، ولى بيشتر مردم ] حق همين است آيين پابرجا و راست و درست و
 اينكه ـ داعي مكلف است تا دعوت را به مردم برساند و مسئوليت او همين است. اما 521

  يفرميد :متعال از مسئوليتهاي او نميباشد . اهلل م مردم بايد حتماً به دعوت او لبيك بگويند ،
         /(18)العنكبوت
 “   [ پيام وحى پيامبر نيست جز رساندن آشكار ] ةبر عهد و” 

يز جز او ن جز به تبليغ و توضيح مكلفيت ديگري ندارد ، افراد امت در صورتيكه رسول اهلل 
 د : بيان كر يتوانمكلفيت تبليغ و دعوت امر ديگري را بدوش ندارند . و علت اين امر را از دو وجه م

ي يعن« ت انسان مكلف ومسئول كار ديگران نيس» اول : قاعدة در اصول فقه است كه ميگويد 
 گونه مكلفاينا او مكلف نيست كه بايد ديگران كاري را انجام دهند و يا كاري را ترك كنند . زير

وط ه مربساختن از جملة مكلفيتهاي فوق طاقت انسان است . اما هر فرد مكلف به كاري است ك
 ن عملآخودش بوده و به ديگران تعلق ميگيرد و شايد باعث گردد كه شخص مقابل نيز مطابق 

ي ي ها نهداز ب نمايد . مثالً او مكلف است كه ديگران را به اسالم دعوت كند ، به نيكيها امر و
ر را مر آماكند . اگر آنكه امر شده است دعوت را پذيرفته و مطابق آن عمل كرد ، در آنصورت 

ر د ، دميتوان سبب فعل مذكور دانست . اما اگر به دعوت لبيك نگفته و مطابق آن عمل نكر
 انش رابرپيام آنصورت امر كننده هيچ مسئوليتي ندارد . به همين علت است كه اهلل متعال يكي از

 مدح ميكند كه : 
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            /(55)مريم
 “  ودبسنديده پنزد پروردگارش  ، و داد زكات فرمان مي  اش را به نماز و همواره خانواده و” 

ه بن را بسوي خير ونيكي دعوت نموده و پس رسالت و مكلفيت مسلمان اينست كه ديگرا
 ست كهمعروف امر كند . اما به هيچ صورت مكلف عملكردهاي ديگران نبوده و مسئول اين ني

 فرد معيني عمل خاصي را انجام دهد .
 تعال ميباشد اهلل م قرار داشته و هدايتگر حقيقي فقط قبول دعوت بدست اهلل دوم: استجابت و

           /المدثر(1) 
د ا بخواهرهر كه  [ گمراه مي كند و پس از بيان حقيقت هر كه را بخواهد ] اهللاينگونه ” 

“  هدايت مي نمايد
ز اعالي تحجت اهلل راست بر بندگانش ، اگر او ميخواست تمام مردم را هدايت ميكرد ، او 

 اما تبليغ و .يرند ال قرار نميگيرد و اما بندگان هميشه مورد باز پرس قرار ميگآنچه ميكند مورد سؤ
. اهلل  يباشدمرساندن دعوت اسالم به انسانها مكلفيت پيامبران عليهم السالم و دعوتگران الهي 

 متعال ميفرمايد :
         /الشوري(5) 

 “ براه راست هدايت ميكني  يقيناً تو” 
 و در آيت ديگر ميفرمايد : 

                  
  5القصص/)                                                                                                        

هد را بخوا هر كه اهلل، بلكه  توانى هر كه را خود دوست دارى هدايت كنى قطعاً تو نمي ”  
 “(  پذيران داناتر است او به هدايت و ; كند هدايت مي 

 : قبول نكند ه و استمرار دعوت اگر چه كسيادام
ست دم بدمان است و هدايت حتمي مرـ از آنجاييكه دعوت الي اهلل مكلفيت هر فرد مسل 522

و اجب ااو نميباشد پس بايد بدون احساس خستگي و كسالت به دعوت خود ادامه دهد . زيرا و
ن اقدام داي آارساندن پيام الهي و دعوت بسوي دين اسالم است . پس بايد مانند ساير عبادات به 

 قوم خود ر بيندلسالم را ديديم كه نمايد . اگرچه كسي دعوت او را نپذيرند . چنانچه نوح عليه ا
ب ترتي نهصد و پنجاه سال دعوت كرد ولي جز عدة اندكي به دعوت او لبيك نگفتند و به عين

 ر حاليكهد . دتمام انبياء عليهم السالم تا آخرين لحظات عمر خود به دعوت و تبليغ ادامه دادن
يك وت لبها تعدادي به نداي دعدعوت بعضي انبياء از سوي قومشان پذيرفته شد و در بعضي جا
 گفتند و در بعضي جاها حتي يكنفر هم دعوت شانرا قبول نكرد .

امر به معروف و نهي از منكر به اين گمان كه فايدة نداشته و مورد قبول ” امام نووي ميگويد : 
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ليت او امر واقع نميگردد ، نبايد ترك گردد . زيرا پند و اندرز حتماً به مؤمنان نفع ميرساند و مسئو
 1“به نيكي و نهي از منكر است نه قبول كردن مردم 

ز انهي  ووجه استدالل به قول امام نووي اينست كه دعوت الي اهلل در رأس امر به معروف 
 منكر قرار دارد ، بناءاً در مفهوم اين قول شامل ميباشد . 

 ه ميكند . نيز به همين سخن اشار“ األشباه و النظائر” امام سيوطي در كتابش 
آنچه استمرار دعوت را حتمي ميسازد ، حرام بودن يأس و نااميدي و احتمال قبول دعوت در 
هر حال است . زيرا روند امور بدست اهلل متعال قرار دارد و قلبهاي بندگان ميان دو انگشت 

عانه فيصله . پس داعي نبايد قاط 2بالكيف پروردگار قرار داشته و هرگونه كه بخواهد آنرا ميگرداند
كند كه دعوت او مورد قبول واقع نميگردد . بلكه واجب است تا دعوتش را مستمر نگهداشته و 

 هلل متعال ميخواهد صادر نمايد  .وعظ و ارشاد مردم را ادامه دهد تا فيصلة را كه ا
 پاداش داعي بر اهلل است نه بر بندگان : 

د دوش داربفرا ميخواند و رسالتي را كه ـ دعوتگري كه مردم را بسوي دين اهلل متعال  523
نيز  ش خود راپادا اداء ميكند ، در حقيقت با امتثال از امر اهلل متعال مصروف عبادت بوده و اجر و

وقات ز مخلاز اهلل متعال و از فضل و احسان او ميخواهد . بنابرين ، دعوتگر اجر و ثوابي ا
هلل ايباشد . ادي مموده و نه هم خواهان مقام و متاع نميخواهد و نه در انتظار مدح و ثناي ديگران ب

 متعال از نوح عليه السالم حكايت ميكند كه ميگفت : 
                  

   /يونس()
غ بر ابالر براد [ من از شما ] ايد خود زيان كرده [ روى بگردانيد ] ز پذيرش دعوتما اگر ]” 
گان تسليم شد مأمورم كه از است واهلل  ةپاداش من فقط بر عهد ; خواهم [ پاداشى نمي  رسالتم

 “  [ باشم هاى حق در برابر فرمان ]
 و پيامبر گرامي ما ميفرمود : 

         1   /الشوري()
 “ا ربگو در دعوتي كه ميكنم از شما هيچ اجر و پاداشي نميخواهم مگر اداي قرابت ” 

ادامه  ود رايعني قرابت و نزديكي ايكه با شما دارم مراعات كرده و مرا بگذاريد تا دعوت خ
 از قبول دعوت مانع نشويد .دهم و مانع كار من نشويد و مردم را 

====================================================== 
 22ص 2ـ شرح صحيح مسلم از امام نووي ج  1
 ف اهالإ  بِهِ  ِجئإتا  واِباا ِبكا  آماناا اَّللاِ  راُسولا  َّيا  ف اُقلإتُ  ِديِنكا  عالاى ق الإِب  ث ابِيتإ  الإُقلُوبِ  ُمقالِيبا  َّيا  ي اُقولا  أانإ  يُكإثِرُ   اَّللاِ  راُسولُ  كاانا   قاالا  أاناسٍ  عانإ  -  2

ا  الإُقلُوبا  ِإنا  ن اعامإ  قاالا  عالاي إناا َتااافُ  ِ  ب اْيإ   اْلصبعی الرْحن(ْي، ابب ما جاء فی أن القلوب بلرتمذی)سنن ا ياشااءُ  كايإفا   ي ُقاليِبُ هاا اَّللاِ  أاصاابِعِ  ِمنإ  ُأصإبُ عاْيإ
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ر و ينكه اجدون ابه اين ترتيب ، تمام انبياء عليهم السالم مردم را بسوي اهلل دعوت ميكردند ب
 ست . فوظ اپاداشي از آنها بخواهند و يقين داشتند كه اجر و پاداش آنها نزد اهلل متعال مح

               

      /ياسين(0  ـ1)
[  اهلل گان ]! از اين فرستاد : اى قوم من گفت هشهر مردى شتابان آمد ةاز دورترين نقط و” 

 “  دان ه يافتهآنان را خواهند و شى از شما نمي ( از كسانى پيروى كنيد كه پادا2،) پيروى كنيد
 مقام و جايگاه داعي در اسالم :

او كه  را سخنـ دعوتگران دين اهلل متعال مقام خيلي بلند و عظيمي در اسالم دارند . زي 524
 يزانها ورين متدعوت الي اهلل است ، از بهترين سخنها در ميزان الهي ميباشد . ميزاني كه صادق 

 ا است . اهلل متعال ميفرمايد : مقياسه
                 

(فصلت/)                                                                                                     
نجام كار شايسته ا دعوت كند واهلل  كه به سوىاست از كسى  چه كسي نيكوتر در سخن ”

 “  [ هستماهلل  احكام ها و در برابر فرمان : من از تسليم شدگان ] گويد دهد و
عام بوده و شامل تمام كساني ميشود كه مردم را ”اين آيت چنانكه علماي تفسير ميفرمايند ، 

رده و خودش نيز رهياب است و كارهاي نيك انجام ميدهد و فرايض را بسوي اهلل متعال دعوت ك
 1“اداء و از محرمات اجتناب ميكند 

سخني را كه دعوتگر ميگويد بهترين سخنها در زمين است و بخصوص در عصري كه  يقيناً
ن ر چنيدند . فساد عام و تمرد بر اهلل متعال در جامعه شيوع يافته و مردم را بسوي كفر ميكشا

 ود راخحالتي بهترين كلمة است كه گفته ميشود و گوينده اش مرد صالح و با تقواييست كه 
 كامالً به پروردگارش تسليم نموده است . 

 ند : درين رابطه ميفرماي يقيناً كه اجر و ثواب داعي خيلي بزرگ است . رسول اهلل 
اجإِر ِمثإلُ »   « ا ِلكا ِمنإ أُُجورِِهمإ شاي إئً  ي ان إُقُص ذا عاهُ َلا نإ تابِ  أُُجوِر ما مانإ داعاا ِإَلا ُهًدى كاانا لاهُ ِمنإ األإ

 (، كتاب العلم ، عن اِب هريره  )صحيح مسلم                                                           
 انندوابي مثكسيكه مردم را بسوي هدايتي فرا خواند كه خودش بر آن است ، براي او اجر و ” 

 “ د ته شواجر و ثوابي كسي است كه از او پيروي كرده است بدون اينكه از اجر ثواب شان كاس
 رايش گفت :را به جنگ اهل خيبر فرستاد ، ب در جنگ خيبر علي  همچنان زمانيكه رسول اهلل 

====================================================== 

 100ص 4ـ تفسير ابن كثير ج1
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ُ ِبكا راُجًَل وااِحًدا خاي إٌر لا »  انإ ي اهإِديا اَّللا  خاري ، كتاب املناقب ()صحيح الب« ُر الن اعاِم ُْحإ ونا لاكا ياكُ  نإ أانإ كا مِ ف اوااَّللِا ألا
شتران  هتر ازسوگند به اهلل كه اگر اهلل متعال يك نفر را هم بدست تو هدايت كند برايت ب” 

 “ سرخ موي است
 و در حديث ديگري ميفرمايد :

 ( األنصاري ودمسع، عن اِب  اْلمارة ، كتابم )صحيح مسل« مانإ دالا عالاى خاريإٍ ف الاهُ ِمثإُل أاجإِر فااِعِلِه » 
 “است يكينكسيكه ديگري را به كار نيكي رهنمايي كرد ، برايش اجري مانند اجر عمل كنندة آن ” 
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 :فصل دوم 
 
 
 

 ه ـتوش
 و

 وسايل دعوتگر 
 زمینۀ سخن :

سايل وبه ست ـ داعي الي اهلل بخاطر اداي مسئوليت خود كه در اصل وظيفة انبياي كرام ا 525
 و توشة خيلي قوي ضرورت دارد كه عبارت اند از : 

 ـ فهم دقيق 1
 ـ ايمان عميق  2
 ـ رابطة محكم و وثيق با اهلل متعال  3

 ر ديگرييچ امهاينها اساسات و بنياد هاي توشة دعوتگر بوده و اگر به فقدان آن مواجه بود ، 
ود رچه زهنفسش به ضعف گراييد بايد  جاي آنرا نخواهد گرفت و اگر اين اساسات و ارزشها در

 درست تر به تقويت آن اقدام نموده و كمبودي هاي ناشي از آنرا برطرف سازد . براي درك
 موضوع الزم است كه هر كدام ازين مقومات را به صورت مختصر شرح نماييم . 
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 :بحث اول 
 
 
 
 

 قـم دقیـهـف
 

 علم قبل از عمل : 
52  امر خيلي ضروري ميباشد . اهلل متعال ميفرمايد : ـ علم قبل از عمل كردن 

             /محمد(1)
 ؤمن طلبممردان  براى زنان و وبراي خود اهلل  نيست ازاهلل  پس بدان كه هيچ معبودى جز»

 « آمرزش كن
ي ر عملدرين آيت علم را مقدم بر عمل ذكر نموده است و واقعيت نيز همين است كه علم ه

ه كدام يدن بقبل از پرداختن به آن ضروري ميباشد تا عامل بداند كه چه ميخواهد و به خاطر رس
 هدف مصروف عمل ميباشد . 

 گرانتر از ديدر صورتيكه سبقيت علم بر عمل ثابت باشد ، پس براي داعي الي اهلل بيش
ورد آر مي ضروري ميباشد . زيرا او بخاطر اعالي دين كار ميكند و آنچه را به منصة اجراء د
ت و بصير منسوب به پروردگار عالميان است . پس بايد به آنچه ديگران را فرا ميخواند بايد

گر داند . ايد بابآگاهي كامل داشته باشد و شرعي بودن كاري را كه انجام ميدهد و يا فرو ميگذارد 
اقع علم مطلوب و ضروري را نداشت و مسير و هدف خود را نميشناخت در سردرگمي و خلط و

ود اهد بگرديده و سخنش بدون استناد علمي و منسوب كردن آن بدون علم به اهلل و رسولش خو
نابر بكه درين صورت ضررش بيشتر از فايده و فسادش قبل از اصالحش خواهد بود . و شايد 

 .هالت و بيندانشي به حالل و حرام در شريعت ، به منكر امر و از معروف نهي كند ج
ا رجايز پس بر هر دعوتگر الزم است كه راجع به شريعت الهي و حالل و حرام ، جايز و نا

دام كست و ابشناسد و بداند كه در كدام موارد اجتهاد مجاز و در كدام موارد اجتهاد ناجايز 
 احتمال داشته و كدامها اند كه فقط يك احتمال دارند . مسايل است كه دو 

علم همانست كه دليلي از كتاب اهلل و سنت رسول اهلل و يا ادلة معتبر ديگر در شريعت داشته 
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باشد . لذا بر هر مسلمان الزم است تا هميشه در پي كسب مزيد اين علم بوده و روزتاروز بر 
را بخوبي شناخته و با بصيرت و آگاهي كامل مردم را دانش خود بيفزايد تا موضوع دعوت خود 

 بسوي دين اهلل دعوت كند و جز حق نگويد و جز برحق امر نكند و جز از باطل نهي نفرمايد . 
 

 فضیلت علم : 
52 ز تعدد اـ فضيلت و برتري علم و علماء معلوم و آشكار است و قرآن كريم در جاهاي م

 نت نبوي بر آن تأكيد نموده است . فضليت و برتري علم سخن گفته و س
 اهلل تبارك و تعالي پيامبرش را به طلب مزيد علم امر نموده و ميفرمايد : 

       /(114)محمد 
“ و بگو اي پروردگار علم مرا زياد كن ” 

 همچنان ميفرمايد : 
             /(11)المجادله
لند ب[  زشباار عظيم و دانشمندانتان را به درجاتى ] اى و مؤمنان شما را به درجه اهلل” 

 “  گرداندمي
 ميفرمايد :  و پيامبر 

ُ بِِه خاي إرًا يُ فاقِيهإهُ ِف الديِ »   (وية اْلمس عن معا اب فرضتك،  لبخاريا)صحيح « يِن مانإ يُرِدإ اَّللا
 “اند كسي را كه اهلل متعال ارادة خير برايش كرده باشد او را در دين فقيه ميگرد” 

 ردانيدهاهد گاهلل متعال اهل علم را در بزرگترين حقيقت هستي كه وحدانيت او تعالي است ، ش
ين رگترن خود بزو شهادت آنها را قرين شهاد خود و شهادت فرشتگان ذكر نموده است . كه اي

  .نميكند  قبول توصيف ، تزكيه و توثيق اهل علم است . و ميدانيم كه اهلل متعال شهادت مجروح را
                  

    /(18)آل عمران
 د كه هيچده ي م[ گواهى  با زبان همه موجودات ، با نظام مُتقن آفرينش و وحى منطق ]با اهلل» 

 اهى مينيز گو بر حق و عدل استوار اند صاحبان دانش فرشتگان و و ; معبودى جز او نيست
 «  حكيم است ناپذير و معبودى كه تواناى شكست ; دهند كه هيچ معبودى جز او نيست 

اهل علم تنها مصدر فايده بخود نميشوند بلكه ديگران نيز از فيض علم شان بهره مند ميگيرند 
و با ارشاد و هدايتي كه از آنها حاصل مينمايند ، راه وصول به پروردگار برايشان ميسر و آسان 

دني به اهل علم مردم بيشتر از خوردني و آشامي” ميگردد . . امام احمد بن حنبل ميفرمايد : 
ضرورت دارند . زيرا آنها روزانه يكبار يا دوبار به آب و طعام ضرورت احساس ميكنند اما 
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ضرورت شان به علم شرعي به شمار هر نفسي است كه ميكشند . به همين لحاظ است كه طلب 
مام شافعي و علم افضلتر از نماز نفلي قرار داده شده است و اين قول امام مالك ، امام ابوحنيفه و ا

ساير ائمة اسالم است . در احاديث نبوي بشارتهاي زيادي براي اهل علم و طالبان علوم شرعي 
 داده شده است . چنانچه ميفرمايد : 

ُ بِِه طا »  ئِكاةا لاتاضا اْلإاناِة وا  ا ِإَلا رِيقً مانإ سالاكا طارِيًقا ي اب إتاِغي فِيِه ِعلإًما سالاكا اَّللا جإِنحات اهاا ِرضااًء لِطااِلِب الإِعلإِم ُع أا ِإنا الإماَلا
ا  واِإنا الإعااَلا لاياسإت اغإِفُر لاُه مانإ ِف الساماوااِت وامانإ ِف  لإعااَلِِ عالاى الإعاابِِد كافاضإِل الإقاماِر اُن ِف الإمااِء وافاضإُل اَّتا احلإِيتا حا رإِض األإ

انإبِيااِء إِ  عالاى ساائِِر الإكاوااِكِب ِإنا الإعُلامااءا  انإ  نا واراثاُة األإ ًا ِإّنااا واراثُوا الإِعلإما فامانإ أاخاذا بِ  يُ واريِثُوا ِديناارًا واَلا  بِيااءا َلاإ األإ ِه أاخاذا ِباظٍي ِدرإُها
 ( )سنن اِب داود ، كتاب العلم ، عن اِب الدرداء « وااِفٍر 

ت ه به جنكمتعال او را به راهي ميبرد كسيكه راهي را بخاطر طلب علم طي ميكند ، اهلل ” 
ه در سانيككمنتهي ميگردد ، و فرشتگان بالهاي خود را در برابر طالب علم ميگستراند و تمام 

فضيلت  هند وآسمانها اند و كسانيكه در زمين اند ، حتي ماهيان در آب براي عالم مغفرت ميخوا
ه انبياء كيقيناً  وند . ا. و علماء وارثين انبياء  عالم برعابد مانند برتري مهتاب بر ساير ستارگان است

لم عكه ازين س كسيدينار و درهم را به ميراث نگذاشته اند ، بلكه علم را به ميراث گذاشته اند . پ
 “ اخذ نمود ، يقيناً حصة وافر و نيكي گرفته است

 
 ق : ـم دقیـفه
كه اند و با وجود اين ل ماندهمهمترين و كمياب ترين علمي كه اكثر مردم از آن غاف - 528

آن  سي بهقرآن كريم به سوي آن ترغيب نموده و مكرراً به كسب آن دعوت ميكند بازهم كمتر ك
ن هيجا توجه دارد ، علم راه رسيدن به خير آخرت است . علمي كه قلب انسان را به حركت و

ا دني را در ( خودآورده و انسان را بسوي آخرت ميكشاند . علمي كه صاحب آن غربت)تنهايي
و نزديكي سفر خود را بسوي ديار آخرت مشاهده ميكند ، سفري كه هرگز  احساس كرده

ند . به ميرسانبازگشتي به دنيا ندارد . درين سفر جز توشة تقوا هيچ چيز ديگر براي انسان نفع 
 همين خاطر او هميشه مصروف تهية زاد وتوشة اين سفر طوالني ميباشد . 

        /البقر(1)
 “  ، پرهيزكارى است خود توشه برگيريد كه بهترين توشه برايو ” 

 ست كهاو با دور انديشي هميشه بسوي عاقبت خود درين سفر مينگرد و هميشه درين فكر ا
 ي داراست و يا بسوآيا انجام سفرش به جهنم است كه در آن شقاوت و بدبختي دايمي نهفته 

 نعيم و جوار پروردگار خود در حركت است ؟!
او بخاطر اين عاقبت مجهول هميشه بين خوف و اميد بسر ميبرد ، ولي خوفي بر اساس فهم و 
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 علم نه خوف جاهالنه و بدون بصيرت و اميدي همراه با عمل نه با سستي و كسالت . 
 كمتر يكه به كسب علوم شرعي مصروف انداين علميست كه امروز در بين مردم و حتي كسان

كتابها  شروح ديده ميشود . در حاليكه بدون آن هيچ عالمي را نميتوان عالم گفت اگر چه متون و
 يس آنرا حفظ كرده و مغز خود را انباري از معلومات ساخته و شب و روز به تكرار و تدر

 مصروف باشد . 
ه آن بيداً هدف آن ميباشد و هر فرد مسلمان شد يقيناً اين علم عصاره و خالصة علم شرعي و

يازمند ردم ننياز دارد مخصوصاً علماء ضرورت بيشتري به آن دارند و دعوتگران بيشتر از همة م
 فهم و كسب آن ميباشند . 

موخته آام آنرا ياد نموده ايم . علميست كه صحابة كر“ فهم دقيق” اين علميست كه ما آنرا بنام 
كه  اشتندم زواياي قلب شان جاگزين شده بود . و با كسب همين علم بود نميگذبودند و در تما

هاد م و جلحظة از عمر شان بيهوده بگذرد و شب و روز در طاعت اهلل متعال و دعوت بسوي اسال
 در راه اهلل مشغول و تا آخرين لحظات عمر به عبادت اهلل واحد مصروف بودند . 

 میشود : فهم دقیق از تدبر در قرآن حاصل
 هداف آنامها و ـ فهم دقيق از تالوت قرآنكريم همراه با تدبر و ژرفنگري در مفاهيم ، مرا 529

بر و يم آن تدمفاه بدست مي آيد . زيرا اهلل متعال قرآن را نازل نموده است تا انسانها در معاني و
 تعمق نمايند نه اينكه فقط به تالوت و تكرار آيات آن اكتفاء نمايد . 

    8        /(29)ص
دمندان خر د وايم تا آياتش را تدبر كنن اين كتاب پربركتى است كه آن را بر تو نازل كرده” 

 “   متذكر شوند
          /محمد(4)
  “ ؟ ارددقرار  هايى هايشان قفل [ يا بر دل تاحقايق را بفهمند انديشند ] آيا در قرآن نمي ” 

ار پروردگ سلمانبا تالوت همراه و توأم با تدبر در معاني و مفاهيم قرآن كريم است كه انسان م
جابت راي ابيدن به او را پيدا ميكند و كرامت و عزتي را كه خود را بخوبي ميشناسد و راه رس

طير كنندگان دعوت حق مهياء شده است احساس ميكند . عالوه بر آن فهم و درك سه امر خ
ايش ند برديگر نيز برايش ميسر ميگردد . يكي اينكه آنچه شيطان و حزبش بسوي آن فرا ميخوا

ينكه اسوم  وان را به اهداف شيطاني نزديك ميسازد آشكار ميگردد ، دوم اينكه راه هاييكه انس
 عذاب و اهانتي را ميشناسد كه براي اجابت كنندگان دعوت شيطان آماده شده است . 

كه  اين نوع معرفت از ضرورتهاي اساسي و بنيادي هر دعوتگر است . چه ، او با اين علم است
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، حق وباطل در هر امري كه مورد اختالف از اهل آخرت ميشود اگر چه فعالً در دنيا زندگي ميكند 
بين مردم است برايش آشكار ميگردد و با اين معرفت است كه حق را به صورت حقيقي آن مينگرد 
و باطل را به شكل حقيقي آن درك ميكند . و او را از بصيرتي برخوردار ميسازد كه بآساني ميتواند 

و بهجت ميبخشد و مملوء از سرور و سكون بين هدايت و گمراهي تمييز نمايد . قلبش را قوت 
ميسازد و پيوندش را با آخرت مستحكم تر ساخته و از متاع فاني دنيا دوري ميجويد و باآلخره او 

 1حالت خاص خود را بدست مي آورد در حاليكه ساير مردم در حالت خود باقي ميماند 
 

 اركان فهم دقیق : 
53 آن  ن اساسشكيل فهم دقيق مؤثر بوده و بحيث اركاـ معاني و مفاهيمي كه در تكوين و ت

كن آنرا رين رشناخته ميشود خيلي زياد است . اما از نظر ما مهمترين آنها دو مفهوم ، اساسي ت
 تشكيل ميدهد . 

ر دد را اول : شناخت و درك غايت و هدف خود را در زندگي دنيا و درك جايگاه و مقام خو
 بين مردم .

 ز دار غرور و تعلق و پيوند راستين با آخرت .دوم : دوري گزيدن ا
 . براي فهم درست اين دو ركن شرح و توضيح مختصري از هر كدام را تقديم مينماييم

 شناخت هدف زندگي و جايگاه داعي در جامعه :
 ـ هدف از زندگي چيست ؟ آيا در وراي اين هدف ، اهداف ديگري وجود دارد ؟ 531

يم خش تقسمقابل اين سؤال ارائه كرده است ، مردم را به دو بقرآن كريم در جوابي كه در 
 ميكند . 

آنها هر  اول : كسانيكه جز خوردن ونوشيدن و تمتع به لذتهاي زندگي هدف ديگري ندارند .
در نگاه  .اند تا لذت بيشتري بردارند  يدنفرصتي را غنيمت شمرده و تمام عمر در تالش و تپ

اين  دارد .بعد ازين دنيا جز عدم و فناي محض چيز ديگري وجود نمريض گونه و قلب مردة آنها 
 د : فرمايگروه بدترين مخلوقات و شقي ترين انسانها ميباشند . اهلل متعال در مورد شان مي

             

(1محمد/)
مي  هاى زودگذر[ دنيايند و گيرى از ]لذت همواره سرگرم بهره كسانيكه كافر شده اند” 

====================================================== 

 452ص 1ـ مدارج السالکين از ابن القيم ج1
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 “  خورند، همانگونه كه چهارپايان مي خورند وجايگاهشان آتش است
خرت و وشت آاينها حيوانات و چارپاياني اند كه فقط در شكل از آنها تفاوت داشته و در سرن

ا موقف ، ام از آنها قرار دارند . اين هدف و مسير اين گروه است داخل شدن به جهنم ، پست تر
جز  ت شانو جايگاه شان در بين مردم بجز گمراه سازي و اشاعة فساد چيز ديگري نيست و عاقب

 آتش جهنم نميباشد . 
               

     /البقره(1) 
ى بهشت به توفيق خود به سو اهلل ، و خوانند ،[ به سوى آتش مي  كه مشركند اينان ]” 

 “   فرمايد تا متذكّر شوند آياتش را براى مردم بيان مي  ، و كند آمرزش دعوت مي  و
واحد  اهلل : كساني اند كه حقيقت و غايت خود را درك كرده و ميدانند كه بخاطر عبادت دوم

 آفريده شده اند و بسوي او تعالي بر ميگردند . 
         /الذاريات(5)
“   انس را نيافريدم جز براى اينكه مرا بپرستند جن و و” 

           /اإلنشقاق()
ا او ر ، پس تالشى سخت به سوى پروردگارت در حركتى ! يقيناً تو با كوشش و اى انسان” 

 “   كنى ديدار مي 
 ي دين، دعوت بسوپس هدف نهايي شان عبادت اهلل واحد است كه شامل جهاد في سبيل اهلل 

 ر سفرالهي ، عمارت زمين با كردار و گفتار نيك ، هدايت مردم بسوي حق و رهبري آنها د
يز نيگري زندگي ميشود . اين هدف شان در دنيا است و در وراي آن هدف بزرگتر و گرامي تر د

 قرار دارد كه همانا كسب رضاي پروردگار و نيل به سعادت آخرت ميباشد . 
           

                

                

             

         /الحج(  ـ8)1

پروردگارتان را عبادت  و )نماز بخوانيد(سجده نماييد ! ركوع به جا آوريد و اى اهل ايمان” 
،  چنان كه شايسته جهاد است اهللدر راه  ( و.) كار نيك انجام دهيد تا رستگار شويد كنيد و

====================================================== 

 مترجم ـ خوانندة عزيز سجدة تالوت را فراموش نکند كه با تالوت اين آيات واجب ميگردد .1
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در دينتان  . ] سختى قرار نداد بر شما در دين هيچ مشقت و او شما را برگزيد و ; جهاد كنيد
، او شما را پيش از اين  [آيين پدرتان ابراهيم آسانىِ آسانى قرار داد مانند گشايش و گشايش و

[ تا پيامبر گواه بر شما  ايد قرآن هم به همين عنوان نامگذارى شده در اين ] ناميد و«  مسلمان »
تمسّك  اهللبه  زكات را بپردازيد و پس نماز را برپا داريد و ; ردم باشيدشما هم گواه بر م باشد و
اى  دهنده چه نيكو يارى ياورى و چه خوب سرپرست و ; ياور شماست . او سرپرست و جوييد
 “  (8.) است

راه  اد دراينست مسئوليت و مكلفيت انسان مسلمان در زندگي دنيا ، عبادت اهلل واحد و جه
 . اعالي دين او 

از  وديده او در مقابله با نفس خود به جهاد ميپردازد تا آنكه نفسش تابع احكام الهي گر
يكند و جهاد مادين  معصيتها اجتناب كند ، با قلم ، زبان ، مال و با دست خود در راه اهلل و اعتالي

م از ومظل تا آنكه دين او تعالي غالب گرديده و فتنه و فساد از زمين ريشه كن شود و بشريت
 چنگال نظامهاي طاغوتي نجات يافته و از عدل اسالم بهره مند شوند . 

طير خاهلل متعال از روي فضل و مرحمت خود اين امت را براي حمل اين مسئوليت مهم و 
ها را دت آنانتخاب نموده و آنها را دستور داده است كه مردم را بسوي حق هدايت نموده و قيا

يد مت باكفر و شرك به سوي نور اسالم رهنمون شوند . پس اين ا بدوش گرفته و از تاريكهاي
زت ف و عقدر اين نعمت الهي را دانسته و هيچگاهي از حمل اين رسالت عظيم كه بحق ماية شر

 ول رضايت ا كمااست ، نبايد شانه خالي كنند ، بلكه آنرا مكرمتي از سوي اهلل متعال دانسته و ب
 داي آن اقدام و شكر اهلل اليزال را بجا آرند . سرور به آن لبيك گفته و در ا

 
 دوري از محبت دنیا و پیوند با آخرت : 

5  وهاي آن عمتنـ در دنيا هيج امري قلب انسان را بيشتر از پيوند با دنيا و ميالن بسوي 
وجه به تا از گزيدن دنيا بر آخرت فاسد نميسازد . يقيناً فساد قلبي ناشي از حب دنيا انسان ر

 ن جسمآخرت و سعي و تالش بخاطر كاميابي اخروي باز ميدارد و نميگذارد كه انسان مسلما
قلب  چنين خود را در راه اهلل متعال به زحمت و تكليف بياندازد . خيلي ها بعيد است كه با

ها ين انسانتن چنمريض توان پيشبرد مسئوليت دعوت را در خود مشاهده كند . يقيناً دنيا توان فريف
 كه رسول ت استداشته و با كمترين نيرنگي آنها را در دام فريب خود مي اندازد . به همين عل را

 دنيا را خيلي فريبنده معرفي كرده و ميفرمايد: اهلل 
ُدإرِيِي عانإ الناِبِي صالاى اَّللاُ عالا »  واِإنا اَّللاا ُمسإتاخإِلُفُكمإ فِيهاا  راةٌ الدُّن إياا ُحلإواٌة خاضِ   قاالا ِإنا سالاما وا يإِه عانإ أاِب ساِعيٍد اْلإ

 ذكر و الدعاء و ...(سلم ، كتاب ال)صحيح م «ءا ف اي انإظُُر كايإفا ت اعإمالُونا فاات اُقوا الدُّن إياا واات اُقوا النِيساا
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و سرسبز  فرمودند : يقيناً دنيا شيرين روايت است كه رسول اهلل  از ابوسعيدي خدر ” 
يكنيد ، عمل م اهلل متعال شما را در آن خليفه مقرر كرده است تا بنگرد كه چگونه)دلكش( است و 

 “ پس شما از فتنة دنيا و از فتنة زنان بترسيد
يفرمايد ماشته و برحذر د ما را از گير ماندن در جالهاي فريبندة دنيا و ايجاد پيوند قلبي با آن اهلل 

 : 
                    

(5فاطر/)                                                                                                              
دگذر[ ى زو يا]، پس اين زندگى دن [ حق است قيامتدرباره  ] اهلل ةترديد وعد ! بى اى مردم” 

 “    مغرور نكند اهلل[  به كرم شما را نفريبد شما را ]
ا نساني باه هر علت فريفته شدن به دنيا اينست كه دنيا مملوء از لذتها و زيبايي هايي دارد ك

يالن آن م ، بسويتمام حواس خود آنرا درك و احساس ميكند و نفس انساني با طبيعيتي كه دارد 
  :كرده و آنرا نسبت به هر امر ديگري ترجيح ميدهد . چنانچه اهلل متعال ميفرمايد 

          /القيامه(0  ـ1)
 دگذر رااي زوياين دن، بلكه شما  [ اين چنين نيست اينكه مي پنداريد قيامتى در كار نيست ]” 

  “ ( 1[ رها مي كنيد.)بخاطر اين محبت زودگذرهمواره آخرت را ] ( و0) دوست داريد
ر تتحكم پس اگر نفس انساني بحال خود گذاشته شود ، روزبروز تعلق و پيوندش با دنيا مس

قرار  وي اوگرديده و كار بجايي ميرسد كه دنيا و رسيدن به ملذات آن هدف نهايي و آخرين آرز
 ميگيرد . 

                  

              /النجم(  ـ0) 
ى ، رو اند جز زندگى دنيا را نخواسته اند و ز كسانى كه از ياد ما روى گرداندها پس” 
به  روردگارتپيقيناً  ; معرفت آنان است [ آخرين مرز دانش و دنيا خواهى ( اين ].) بگردان

“   ستاتر  ، آگاه او به كسى كه هدايت يافته ، و ، داناتر است كسى كه از راه او منحرف شده

ن را گرفت نفس انسان به اين حد سقوط كرد ، استعداد و احساس پندپذيري و عبرت و زمانيكه
ست كه يهي ااز دست ميدهد و در چنين حالتي هيچنوع پند و اندرز بااليش تأثير نميگذارد و بد

  ايد .صاحب چنين نفسي صالحيت اينرا ندارد كه ديگران را بسوي دين اهلل متعال دعوت نم
 يي قلب انسان از اسارت دنيا و محبت دنيا چيست ؟پس عالج . راه رها

عالج اساسي و اصلي نفس آلوده با محبت دنيا درينست كه زايل بودن نعمتهاي دنيا و مفارفت 
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آنرا به يقين دانسته و اين يقين را در اعماق قلب خودجاي دهد و يقين كند كه حتماً با دنياي آخرت 
ابدي است . بعد از آن ، بين نعمتهاي فاني دنيا و نعمتهاي مواجه ميشود كه در آنجا زندگي انسان 

 : ميفرمايد ترجيح دهد . اهلل متعالجاويداني آخرت مقايسه نموده و آخرت را بر دنيا 
              /النساء()
 ةتدازه رشبه ان و ; اند بهتر است آخرت براى آنان كه تقوا ورزيده ، و ع دنيا اندك: متا بگو” 

 “   گيرند خرما مورد ستم قرار نمي  ةميان هست
                 

   /القصص()
ست بهتر ااهلل  آنچه نزد ، و زينت آن است ابزار زندگى دنيا و و متاعآنچه به شما داده شده ” 

 “  ؟ انديشيد آيا نمي  ; پايدارتر است و
            /النحل(9)
 “ است هميشه باقي است  آنچه نزد شما است ختم ميشود و آنچه نزد اهلل” 

 باشد .  كر آناو بايد اين يقين و باور خود را هميشه در ذهن خود مستحضر داشته و هميشه در ف
ايد لكه باما بايد دانست كه شناخت هدف و استحضار ذهني آن به تنهايي كفايت نميكند ، ب

ا گي خود ريگانا غربت و بامروز و فردا گفتن را ترك نموده و آرزو هاي طوالني را كنار بگذارد ت
ميشه هدرين دنيا احساس نموده و هر لحظة آمادة حركت بسوي سفري باشد كه دنيا را براي 

 ترك ميگويد . در حديث نبوي ميخوانيم كه  : 
ُ عالا »  ن إياا كاأاناكا غارِيٌب أاوإ عاابُِر نإ ِف الدُّ ساِدي ف اقاالا كُ  بِب اعإِض جا سالاما يإِه وا عانإ ابإِن ُعمارا قاالا أاخاذا راُسوُل اَّللِا صالاى اَّللا

ِء واِإذاا أامإسايإتا فاَلا َُتادِيثإ دِيثإ ن افإساكا اِبلإماسااَُتا باحإتا فاَلا ا أاصإ ِإذا  سابِيٍل واُعدا ن افإساكا ِف أاهإِل الإُقبُوِر ف اقاالا ِل ابإُن ُعمارا 
« ناكا َلا تادإرِي َّيا عابإدا اَّللِا ماا اْسإُكا غاًدا ماوإِتكا فاإِ  ق ابإلا اِتكا بإلا ساقاِمكا واِمنإ حايا ن افإساكا اِبلصابااِح واُخذإ ِمنإ ِصحاِتكا ق ا 

 )سنن الرتمذي ، كتاب الزهد(
ند در دنيا مان :از  شانه ام گرفته و گفت  روايت است كه رسول اهلل  از عبداهلل ابن عمر ” 

 مر برايمبن ع از اهل قبور حساب كن . راوي گويد : عبداهلل بيگانه و مسافر زندگي كن و خود را
ي( ه هستگفت : چون صبح كردي در بارة شب با خود چيزي مگو) بفكر اين مباش كه تا شام زند
ت گي ادو چون شام كردي در بارة صبح با خود چيزي مگو . صحت خود را قبل از بيماري و زن

يا  )مردهود اهد باني كه فردا اسم تو چه خوداهلل تو نميد، زيرا اي عبرا قبل از موت غنيمت بشمار
 زنده(؟

 ميفرمايد :  رسول اهلل 
 «  ُثُا رااحا وات اراكاهاا تا شاجاراةٍ َتاإ ظالا  اسإتا ماا ِل واماا لِلدُّن إياا ماا أاَنا ِف الدُّن إياا ِإَلا كارااِكبٍ » 
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 (نن الرتمذي ، عن عبدهللا بن مسعود) س                                                                  
عد كند و باحت ميمرا با دنيا چه كار ! من در دنيا مانند آن مسافري هستم كه زير درختي استر” 

 “از لحظاتي آنرا ترك نموده و ميرود 
 حت واگر شيطان اين وسوسه را در ذهنش القاء نمايد كه هنوز جوان و قوي است و از ص

ايد كه رد نمطعافيت بدني برخوردار است ، بايد اين وسوسه را با ياد آوري از جواناني از خود 
د ستان بروي قبراكنون در زير خاك خوابيده اند واگر شيطان به وسوسه هايش ادامه داد ، بايد بسو

رگ را اسة مو از مرده هاييكه زير خاك رفته اند جويا شود كه چه تعداد شان در ايام جواني ك
ب ا حسارسركشيده اند . بعد از آن به محل زندگي خود برگردد و بزرگساالن موجود در آنجا 

كثر شان ات كه كند ،حتماً تعداد آنها را خيلي كمتر از عشر مردان خواهد يافت . معناي آن اينس
 در سنين جواني وفات كرده تعداد قليلي از آنها از مرگ نجات يافته اند . 

ي زندگي در ذهنش كمرنگ و كوتاه شد ، در آنصورت است كه بخاطر چون آرزو ها
فر داي سنآمادگي آخرت بحركت آمده و توشة از طاعات برميدارد . زيرا نميداند كه چه وقتي 

 بلند ميشود ؟
 وون ريخت ش بيرزمانيكه داعي مسلمان از تعلق با دنيا رهايي يافته و زهر محبت دنيا را از قلب

 ن حاله شد ، شديداً احساس ميكند كه در نيا غريب و بيگانه است و در عيبسوي آخرت متوج
نرا روح خود را سبكبال مييابد و هميشه در پي كسب رضاي پروردگار خود بوده و اسباب آ

سوي هلل باجستجو ميكند و اولين عنوان فهرست اين اسباب را دعوت بسوي اهلل و هدايت بندگان 
هش انع رامخستگي ، مشقت ، درد ، سفر ، بيخوابي و بذل و قرباني سعادت مييابد . و هيچ نوع 

ر د. بلكه  دارد نميشود . زيرا ميداند كه تمام اينها توشة است كه در جريان سفر آخرت به آن نياز
ل و خستگي اين راه راحت خود را احساس ميكند و از مشقات آن احساس لذت ميكند و در بذ

هياء عوض تضمين شدة را مشاهده ميكند كه در آخرت برايش م قرباني جان و مال و وقت خود
 شده است . 

خود  عيال وآنچه را ميگوييم تخيل شاعران و مبالغه نيست . زيرا مسافري كه مدتها از اهل 
ذت ساس لدور مانده و شوق ديدار آنها در قلبش موج ميزند ، هنگام تهيه اسباب سفر سخت اح

ست اه كرده كسيكه تجرب” ستگي بدني و بيدار خوابي او گردد . و ميكند اگر چه تهية آن سبب خ
 “ ، حقيقت آنرا بخوبي ميداند
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 :بحث دوم  
 
 

 قـان عمیـايم
 
 

5  ه اهللكـ مقصد از ايمان عميق اينست كه دعوتگر مسلمان متيقن باشد كه دين اسالم 
حق  ،مايد ا بسوي آن دعوت نمتعال او را بسوي آن هدايت نموده و امر كرده است كه ديگران ر

م هر ز اسالخالص و ناب است . زيرا هدايتي است كه از سوي اهلل متعال نازل شده است و غير ا
 بينش و دين ديگر باطل و گمراهي محض ميباشد . 

         /البقره(10)
 “    است[  واقعى فقط هدايت ] اهلل: مسلماً هدايت  بگو” 
                 

(يونس/)                                                                                                         
وجود  ضاللت بعد از حق چيزى جز گمراهى و پس،  ردگار حقيقى شما، پرو اهللاين است ” 
 “  ؟ از حق باز گشتانده ميشويد؟ پس چگونه  دارد

و{ نزد به د اين يقين و ايمان به حقانيت اسالم، از بديهيات امور مانند }يك جمع يك مساوي
نوع  ند كه هربدا قين بايدداعي بوده و هيچ نوع مناقشه ، جدال ، تجديد نظر را نميپذيرد . او به ي

وده و براهي تحول ازين يقين و ميالن به غير آن به معناي پيروي از خواهشات باطل و سراسر گم
 ضياع ايمان را در پي دارد . اهلل متعال ميفرمايد : 

                  

        /األنعام(5) 
 ز هواهاى: من ا . بگو ام پرستيد نهى شده مي  اهلل: من از پرستيدن كسانى كه شما به جاى  بگو ”

“ دهم بواز راه يافتگان نخوا ام و گمراه شده صورت ، كه در آن نفسانى شما پيروى نمي كنم
اين ايمان به حقانيت اسالم مبتني بر علم يقيني و براهين راسخ بوده و هيچ نوع شك و شبهه 
اي در آن راه ندارد . اگرچه باطل پرستان گمراه از حقانيت آن انكار كنند . آنهاييكه از ديدن حق 
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كه بخاطر نازل شده از سوي پروردگار عالميان ناتوان اند و آنهم نه بخاطر مخفي بودن آن ، بل
 كوري بصيرت و مردن قلبهاي خود از ديدن آن محروم شده اند . 

ود خبنابرين از هيچ دعوتگري متصور نيست كه بسوي باطل شان ميالن نموه و در دعوت 
ر دگرچه امشكوك گردد چنانچه از شخص بينا اين تصور نميرود كه در بينايي خود شك نمايد ، 

 بين كوران قرار داشته باشد . 
      1           

            /األنعام(5)
ا رما آن شحال آنكه  و[ از سوى پروردگارم هستم  مانند قرآن : من بر دليل روشنى ] بگو” 

ست دبه  حكم فقط . فرمان و ، عذابى كه به آن شتاب داريد در اختيار من نيست تكذيب كرديد
 “   [ است لز باطحق ا جداكنندگان ] او بهترين داوران و كند و ، همواره حق را بيان مي  ستاهلل ا

ت ، ده اسن استوار نموداليل و براهيني كه دعوتگر مسلمان ايمان عميق خود را بر اساس آ
مام تن در برگرفته از ذات اسالم و طبيعت آن است نه از چيز خارج از اسالم . لذا اين ايما

تحت  وجودش جاي گرفته و مانند خون در تمام رگهايش جريان يافته است و ناممكن است كه
ه رار گرفت، ق اشدتأثير اسباب و عوامل خارجي ، از هرنوعي كه باشد و هرگونه طبيعتي كه داشته ب

 كه :  ه استدچار ضعف گردد . زيرا او از جملة كساني نيست كه اهلل متعال در مورد شان فرمود
                  

             /(11)الحج
،  پرستند [ مي  ىيابى به امور ماد بر پايه دست و را يك سويه ] اهللاند كه  برخى از مردم و” 

ن، وچ ] اگر باليى ، و ، مقام[ به آنان برسد به آن آرامش يابند چون ثروت پس اگر خيرى ]
و  د ]ي كننم[عقب گرد  اهللاز پرستش  [به آنان برسد ] محروميت از عناوين اجتماعى تهيدستى و

ن است هما اين و،  اند آخرت را از دست داده دنيا و )اين گروه( [ ارتداد مي گرايند دينى ويبه ب
 “   زيان آشكار

عبدالرحمن بن زيد  زيرا اين صفت و روش انسانهاي منافق و ضعيف اإليمان است . چنانچه
اين منافقي است كه اگر دنيايش آراسته شد و مرادش برآورده شد بر عبادت ” بن اسلم ميگويد : 

مشغول ميشود و اگر دنيايش را از دست داده و از دستيابي به مراد خود محروم شد تغير نموده و 
دنيايش گردد . اما اگر با بر ميگردد . او بر همان عباداتي قايم و استوار ميماند كه سبب بهبود 

 1“ سختيها و آزمونها مواجه شد دين را ترك گفته و به كفر خود برميگردد
پس ايمان داعي ثابت و عميق است و هرقدر كه سختيها و مشكالت بر او هجوم بياورد ، 

====================================================== 

 209ص 3ـ تفسير ابن كثير ج1

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

 

      

426 

هرقدر كه با ناتوانيها و قلت همراهان مواجه گردد ، هرقدر كه كفر از قوت و قدرت مادي 
ار باشد و حتي اگر در زمين تنها بماند بازهم ايمان او ثابت و استوار ميماند و هرگز برخورد

 متزلزل نميشود . 
لتي از چنان صالبت و استواري برخوردار بود كه در هر حا ايمان اصحاب رسول اهلل 

عذيب درخشش و نورانيت خود را از دست نميداد . ايشان زمانيكه در مكه تحت محاصره و ت
بدر  قرار داشتند ، روزيكه بسوي حبشه مجبور به هجرت گرديدند ، زمانيكه در جنگ قريش

حت پيروز شدند ، زمانيكه در جنگ احد با شكست مواجه شدند روزگاريكه در جنگ خندق ت
 محاصرة احزاب قرار گرفتند و.....

راه  قانيتحدر تمام اين حاالت ايمان شان محكم و استوار بوده و به اندازة يك ذره هم در 
ت ق دعوخود مشكوك نشدند و درين متردد نشدند كه برحق اند و باحق پيوند دارند و بسوي ح

 ميكنند و كفر و كافران بر گمراهي آشكارند . 
                

                /(14)الرعد
ا كسانى ر . و استاهلل [ فقط ويژه  آخرت است كه اجابتش مايه سعادت دنيا و دعوت حق ]” 

ه ن برآورداى آنانيازهايشان را[ بر ها و ستاز درخوا ، چيزى ] مي خوانند اهللكه مشركان به جاى 
دو  سى كه[ مگر مانند ك جاندار نيست جان و خردان از بتان بى درخواست اين بى نمي كنند ]

حال  رسد وبگشايد تا آب به دهانش  [ مي  زيادى دارد ةكه با آن فاصل دستش را به سوى آبى ]
كه  هى ]تبا ى و[ جز در گمراه اهللاز غير  ]درخواست كافران  دعا و ، و آنكه هرگز نخواهد رسيد

 “هدف نمي رسد[ نيست به نتيجه و
اه رانيت از ايماني كه داعي به حق ،دوري گزيدن و روگردان شدن مردم از اجابت دعوت نيز

ه سال وپنجاو پيام خود دارد نميكاهد زيرا ميداند كه نوح عليه السالم در بين قوم خود نهصد
د را ش خوة اندكي بوي ايمان نياوردند . همچنان مادميكه تمام سعي وتالدعوت كرد اما جز عد

. زيرا  .بكار انداخته است عدم پذيرش مردم دال بر مقصر بودن داعي در كار دعوت نميباشد 
 زينكهاتقصير و كوتاهي در دعوت از قلت و كمبود آنچه تقديم كرده است شناخته ميشود نه 

 ه اند . مدعويين دعوت او را نپذيرفت
 ضرورت داعي به ايمان عمیق :

54  ـ ايمان عميق به اسالم براي هر مسلماني ضروري است . اما براي داعي مسلمان بيشتر
از هر كس ديگري ضروري ميباشد . بخصوص در عصر حاضر كه مسلمانان به ضعف گراييده و 

نان در حال خشكيدن كلمة كفر باال گرفته است و چشمه هاي جوشان ايمان در نفسهاي مسلما
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است و محنتها و مصايب مسلمانان هر روز فزونتر ميشود و كفار كه از سوي دولتهاي بزرگ 
كفري مورد حمايت قرار دارند از هرطرفي بر اسالم هجوم آورده و با اشاعة شكوك و شبهات 

يان دروغين جنگ ظالمانة را برعليه حقانيت اسالم براه انداخته اند . از سوي ديگر موجوديت مدع
اسالم و علماء سوء و دين فروشاني كه پردة بنام اسالم را بررخ كشيده و در عقب آن هزاران 

 دروغ و باطل را پنهان نموده اند . 
نجار اما داعي مسلمان نبايد گرفتار وحشت و دهشت گرديده و اين محنتها و حاالت ناه

 انگيزه ها و ،يد اين مشكالت و آزمونها مسلمانان او را مأيوس و از صحنه بيرون كند . بلكه با
يد تا ادار نماوتعال عواملي گردد كه او را به ايثار بيشتر و تالش زيادتر در راه اعالي كلمة اهلل م

 بتواند دواي بهتر و مؤثرتري براي عالج امراض مسلمين تقديم نمايد . 
 نظرش ي كه ميكنند درداعي نبايد حيرت زده و مات ومبهوت بسوي كفار نگريسته و كارهاي

بوده و  روان خيلي بزرگ جلوه كند . بلكه يقين كامل داشته باشد كه آنها همه در گمراهي وضاللت
ميشه ايد هبه تقويم ، تهذيب و تأديب ضرورت دارند نه به تعظيم و بزرگداشت . داعي مسلمان ب

 است .  ايي او فرمودهدر مورد دجال و نيرنگه حديثي را در ذهن داشته باشد كه رسول اهلل 
داجااِل فاكاانا فِيماا َُيادِيث ُناا بِِه أاناهُ ا حاِديثًا طاوِيًَل عانإ السالاما ي اوإمً يإِه وا  عالا أانا أاابا ساِعيٍد قاالا حاداث اناا راُسوُل اَّللِا صالاى اَّللاُ » 

 تاِلي الإماِديناةا ف اياخإرُُج إِلايإِه ي اوإماِئٍذ راُجلٌ  ُل ب اعإضا السِيبااِخ الاِِت ناِة ف اي انإزِ لإماِدي الا نِقاابا قاالا َياإِت الداجااُل واُهوا ُماراٌم عالايإِه أانإ يادإخُ 
 عالايإِه واسالاما حاِديثاهُ صالاى اَّللاُ  ي حاداث اناا راُسوُل اَّللاِ جااُل الاذِ  الدا ناكا واُهوا خاي إُر النااِس أاوإ ِمنإ ِخيااِر النااِس ف اي اُقوُل أاشإهاُد أا 

امإرِ كُّونا ِف الإ تاشُ ُه ها ف اي اُقوُل الداجااُل أاراأاي إتُمإ ِإنإ ق ات الإُت هاذاا ُثُا أاحإي اي إتُ  ي اقإتُ لُُه ُثُا َُيإيِيِه ف اي اُقوُل وااَّللِا ماا ُكنإُت ف اي اُقولُونا َلا ف ا ألإ
اب الفنت()صحيح البخاري ، كت« لايإِه عا  يُسالاُط هُ فاَلا تُ لا يُد الداجااُل أانإ ي اقإ فِيكا أاشادا باِصرياةً ِمّنِي الإي اوإما ف اريُِ 

راي ما سخنان زيادي در مورد دجال ب روايت است كه رسول اهلل  از ابو سعيد خدري ” 
رايش بگفت و از جمله چيزهاييكه گفت اين بود كه دجال بسوي مدينه مي آيد و در حاليكه 

مت ت اقات كه به كوچه هاي مدينه داخل شود ، در شوره زارهايي كه نزديك مدينه اسحرام اس
يدهم ادت مميكند . در آن روز مردي كه از بهترين انسانها است بسويش ميرود و ميگويد كه شه

يا اگر اين براي ما خبر داده است . دجال ميگويد : آ كه تو همان دجالي هستي كه رسول اهلل 
ال نه . دج ند كهل برسانم و دوباره زنده گردانم بازهم در امر من شك ميكنيد ؟ ميگويجوان را بقت

يشتر به امروز هلل كاآن جوان را به قتل ميرساند و دوباره زنده ميگرداند . جوان ميگويد : سوگند به 
تل به ق از هر وقت ديگر شناخت من از تو بيشتر شده است . دجال ميخواهد كه او را دوباره

 “توان آنرا نمييابدرساند ولي ب
اين حديث شريف مفاهيم و فوائد زيادي را در بر دارد . از جمله اينكه ، دجال دعوي الوهيت 
و ربوبيت ميكند و با كار هاي خارق العاده ايكه انجام ميدهد عامة مردم فريب دعوت او را 

رداند ، زمين را امر ميكند و ميخورند . مثل اينكه شخصي را به قتل ميرساند و دوباره زنده ميگ
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زمين گياه ميروياند ، باران را امر ميكند و مطابق امرش ميبارد و غيره امور خارق العادة ديگري كه 
در روايات صحيح تذكر يافته است . عوام مردم و جاهالني كه قلوب شان از نور ايمان بي بهره 

 عت ميكنند . است ، فريب اين فريبكاريهاي او را خورده و از او اطا
لي ن دجاولي مرد مؤمني در برابرش مي ايستد و بدون هيچ شك و ترديدي ميگويد كه او هما

چ تأثيري خبر داده است و خوارق عادات و كثرت پيروان و همكاران او هي است كه رسول اهلل 
اس م احسدر يقين و ايمان اين مرد مؤمن نميگذارد و عزت و سربلندي كه از انتساب به اسال

 زشهايميكند از دست نميدهد . زيرا يقين دارد كه دعوت دجال باطل است بخاطري كه با ار
چه  متعالي اسالم در تضاد ميباشد و ناممكن است كه روزي باطل جاگزين حق گردد ، اگر

ت كن اسخوارق عادات و اسباب خارجي ديگري در كنار باطل قرار گيرد . به عين ترتيب نامم
 قدرتي باطل تصور گردد اگر چه يكنفر به آن ايمان داشته و از هيچ قوت وكه اسالم عزيز 

ره دوبا وبرخوردار نباشد . به همين علت است كه چون دجال آن مرد مؤمن را به قتل رسانده 
كه  ي استزنده ساخت ، يقين او مستحكمتر گرديده و با صراحت اعالن نموده كه او همان دجال

 ل اهلل اده است و خوارقي كه نشان ميدهد تصديق خبري است كه رسواز آن خبر د رسول اهلل 
ددگاري موت و قبيان نموده است . و باآلخره بر ايمان خود استوار ميماند اگر چه تنهاست و هيچ 

 در عالم اسباب ندارد . 
 لوازم و ثمرات اين ايمان : 

55 ف از تخل ويد تبارز نمايد ـ ايمان عميق يك سلسله ثمرات و لوازمي دارد كه حتماً با
نين چت كه آن مستحيل ميباشد . و اگر اين ثمرات و لوازم را نداشت دليل قاطعي برين امر اس

 ايماني ضعيف گرديده و يا اصالً وجود ندارد .
 ند ؟اما بايد بدانيم كه اين ثمرات و لوازم كدامها اند و در چه مواردي تبارز ميك

زم ايمان عميق خيلي زياد بوده و در قرآن كريم و احاديث واقعيت اينست كه ثمرات و لوا
نبوي صفات زيادي از مؤمنان مخلص تذكر يافته است . و مسلمان ميتواند با مراجعه به اين آيات و 
احاديث درين صفات دقت و تأمل نموده و مفهوم آنرا دريابد . بعد از آن بخود مراجعه نموده و به 

ردازد دقيق بسنجد كه چه مقدار ازين صفات در شخصيت و اخالق غور و بررسي در نفس خود بپ
و سلوكش تحقق يافته است . اگر اين ارزشها را به صورت كامل در خود يافت ، حمد اهلل متعال را 
بجا آورده و بكوشد كه برآن صفات استوار بماند واگر نقص و كمبودي در خود يافت ، بايد به 

مان خود را مورد تجديد نظر قرار دهد و به تقويت و تعميق آن اقدام تدارك ايمان خود پرداخته و اي
و غذاي ايماني مناسب برايش تقديم نمايد . ان شاء اهلل روزي فرا ميرسد كه ثمرات مطلوب خود را 
بدهد و رنگ اهل ايمان عميق را حاصل نمايد . درينجا بعضي از ثمرات ايماني و لوازم ايمان عميق 

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

429  

 ميگذاريم . ر ميرسد ذكر نموده و بقيه را به فرصتهاي ديگر را كه مهم به نظ
 محبت :  -اول 

5 ست ايق ـ محبت بنده با پروردگار و محبت پروردگار با بنده اش از ثمرات ايمان عم
 كه قرآن كريم از آن ياد آور شده و مورد ستايش قرار داده است . 

    /(54)المائده 
“ اهلل آنها را دوست دارد و آنها اهلل را دوست دارند ” 

ت كه ني اساين محبت نه تنها از ثمرات ايمان است بلكه روح و اصل ايمان است . زيرا ايما
ت شناخ بر اساس شناخت و معرفت و يقين بر پروردگار استوار است . و كسيكه پروردگارش را

 و عميقترمان ااو قوي گرديد ، به همان اندازه اي حتماً با او محبت ميورزد و هر قدر كه معرفت
 ميگردد و محبت او با اهلل متعال افزونتر ميشود . 

ه وجه بتمعرفت صحيح و عميق از فكر كردن سالم و درست در صفتهاي متعالي اهلل متعال و 
است  تيهداي ني كرده است و بزرگترين اين نعمتهارزانعمتهايي بدست مي آيد كه براي انسانها ا
 كه نصيب دعوتگران الهي گرديده است . 

                   
 (األعراف/)                                                                                                       

 [ هدايت ها نعمت كه ما را به اين ] خاص براي اهلل استها  همه ستايش :  مي گويند و” 
“ ما را هدايت نمي كرد هدايت نمي يافتيم اهللاگر  ، و كرد

دوست  آنرا محبتي كه بندة مؤمن با پروردگارش دارد به تمام اموري امتداد مييابد كه محبوب
ب العالمين و رمحبت ميورزد زيرا او حبيب  ست كه بندة مؤمن با پيامبر ميدارد . به همين خاطر ا

از  يم اسالمتعال فرستادة او و مبلغ اسالم به تمام مردم است . او با قرآن محبت دارد زيرا قرآن و
 .دارد محبت ومطيع فرمان خود سوي اهلل متعال و با عظمتي فرستاده شده است كه با مؤمنين مخلص

ا و نيكي در است ، اثرات خيلي گوار با اهلل متعال و با آنچه كه محبوب اهلل  محبت داشتن
 ول اهلل چه رسنفس انسان مسلمان ميگذارد و او حتماً اين اثرات و لذتها را احساس ميكند . چنا

 ميفرمايد : 
ُ عانإهُ عانإ الناِبِي صالا »  ٌث مانإ ُكنا لايإِه واسالا  عا ى اَّللاُ عانإ أاناِس بإِن مااِلٍك راِضيا اَّللا واةا اْلإِميااِن أانإ ما قاالا ثاَلا  فِيِه واجادا حاَلا

ُ واراُسولُهُ أاحابا إِلايإِه ِماا ِسوااُُهاا واأانإ َيُِ  قإذافا ي ُ  أانإ ياكإراها أانإ ي اُعودا ِف الإُكفإِر كاماا ياكإراهُ  بُّهُ ِإَلا َّلِلِا واأانإ رإءا َلا َيُِ  الإما با ياُكونا اَّللا
 )متفق عليه ، كتاب اْلميان(« ِف النااِر 
فرمودند : سه چيز است كه اگر در كسي  روايت است كه رسول اهلل  از انس بن مالك ” 

وجود داشته باشد حالوت و لذت ايمان را احساس ميكند . اينكه اهلل و رسولش محبوبتر از هر 
سي را صرف بخاطر رضاي اهلل متعال دوست داشته باشد چيز ديگري برايش باشد . ديگر اينكه ك
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 “و ديگر اينكه برگشت به كفر را چنان بد ببيند كه افتيدن در آتش را بد ميبيند 
ممكن پس محبت ورزيدن بنده با پروردگارش مستلزم تمام اموري است كه ذكر گرديد و نا

ارائه  يشترياين لوازم تفصيل ب است كه از آن تخلف نمايد . درينجا مفيد ميدانيم كه در مورد
 . نموده و بخاطر توضيح و اظهار عظمت و اهميت آن فقراتي را به شرح آن تخصيص دهيم

  
 لوازم محبت بنده با پروردگار :

5  : ـ اهلل متعال ميفرمايد 
                

               

           /(54)المائده
ى به زود اهلل[  نميرساند اهللزيانى به  از دينش برگردد ] كه از شما ي! هر كس اهل ايمان اى” 

ؤمنان مر برابر د ; را دوست دارند اهللآنان هم  ، و آورد كه آنان را دوست دارد گروهى را مي 
 از ، و ندكن ي جهاد م اهلل، همواره در راه  قدرتمندند در برابر كافران سرسخت و ، و اند فروتن

خواهد بكه به هر كس  اهلل است. اين فضل  اى نمي ترسند سرزنش هيچ سرزنش كننده مالمت و
 “   داناست بسيار عطاكننده و اهلل و ; مي دهد

 همچنان ميفرمايد : 
                

  /آل عمران(1)
وست دم شما را ه اهلل، پس مرا پيروى كنيد تا  را دوست داريداهلل : اگر )اي محمد كه(  بگو” 
 “   مهربان است بسيار آمرزنده و اهلل و ; گناهانتان را بيامرزد ، و بدارد

 ود :هي نمن چنين نشانددر روشنايي اين دو آيت كريم لوازم محبت با اهلل متعال را ميتوا
فق ، ود مشاول : در برابر مسلمانان متواضع است . يعني مسلمان در برابر برادر مسلمان خ

شفقت  حبت وممهربان و دلسوز است . ودعوتگر مؤمني كه برادرش را بسوي اهلل فراميخواند ،اين 
ن به آدر مورد  لل مشروع نيز ميرسد)در بحثهاي آيندهتذرا احساس ميكند كه حتي تا سرحد 

( ”   ميفرمايد : ) تفصيل صحبت خواهيم كرد( . چنانچه در مورد اصحاب رسول اهلل 
 در بين خود مهربان و نرم دل اند .

  ول اهللاب رسدوم : در برابر كفار قاطع و سربلند ميباشد . چنانچه اهلل متعال در مورد اصح
 ميفرمايد : 
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           /الفتح()
 1“ اند كسانى كه با او هستند بر كافران سرسخت است واهلل ، فرستاده  محمّد” 

 نها، نهآيابت غآنها در برابر كفار خود را ذليل وحقير احساس نميكنند . نه در حضور و نه در 
نان رابر مؤمبه در ن، خود را ناتوان و بيمقدار احساس نميكند . همان اندازة كدر ظاهر و نه در باط

 نرم و متواضع اند در برابر كفار شديد قاطع و سربلند ميباشند . 
دازد له ميپرمقاب سوم : در راه اهلل متعال جهاد ميكنند . در مقابل خواهشات نفس خود به جهاد و

ود و مال خ با جان وادار و مجبور سازد . در برابر دشمنان اسالمنفس خود را بر طاعت اهلل متعال تا 
يكند تا  جهاد مي اهللجهاد ميكند تا ضرر و فتنه هاي آنها را از مسلمانان دفع نمايد . در راه دعوت ال
شوند .  ه منددين اهلل متعال بر تمام دينها غالب گرديده و تمام انسانيت از فيض هدايت آن بهر

ود ر بهبن امر تبارز ميكند كه هميشه مصروف كار دعوتي بوده و هميشه در فكدعوت او دري
 يروزيوضع دعوت و بكار گيري وسايل بهتر آن ميباشد . با سعي و تالش شباروزي در جهت پ

 د . ميده دعوت كار نموده و دعوت را بر تمام دنيا ، فرزندان ، مال و راحت نفس خود ترجيح
           

            

              

(4)التوبه/
ه فراهم موالى كا ن ونتاونداخويشا همسرانتان و برادرانتان و فرزندانتان و : اگر پدرانتان و بگو” 
 خوش لدهايى كه به آنها  خانه كسادش مي ترسيد و رونقى و تجارتى كه از بى ايد و آورده
 اهللا تمانيد ، پس منتظر ب ترند جهاد در راهش محبوب پيامبرش و واهلل ، نزد شما از  ايد كرده

 “   گروه فاسقان را هدايت نمي كند اهلل و ; فرمان عذابش را بياورد
چهارم : در راه دعوت و جهاد از مالمت مالمتگران نميهراسد . يعني مالمت مالمتگران و 

ع كار آنها نگرديده و آنها را از اطاعت اهلل متعال و دعوت بسوي اسالم و نكوهش عيبجويان مان
 2امر به نيكي ونهي از منكر باز نميدارد . 

ايد . اهلل متعال متابعت نموده و از منهيات اجتناب مينم پنجم : در تمام احوال از رسول اهلل 
 ميفرمايد : 

====================================================== 

نبوديم  يامبر مان حيات پعيت دو گونه است . يکي معيت حضوري و مباشر و ديگري معيت معنوي . اگر چه متأسفانه كه ما در زم -1
ادامه دارد و فاصلة  ي پيامبر خط مش باب معيت معنوي و روحي بوده و تا قيامت اين نوع معيت با مرامنامه وولي معيت ما با ايشان از 

 زماني خللي در آن وارد نميکند . مترجم 
 70ص 2ـ تفسير ابن كثير ج2
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            /الحشر()
 “ آنچه پيامبر به شما ميدهد بگيريد و از آنچه نهي ميكند دستبردار شويد ” 

ان پيروي قدوه و پيشواي داعي بوده و قدم بقدم از سيرت و دعوت ايش بناءاً رسول اهلل 
 ميكند . 

                 

   /األحزاب(1)
ى است براى نيكوي )نمونه و سرمشق( الگوى [ پيامبر  رفتار روش و يقيناً براى شما در ]” 

 “   كند را بسيار ياد مي  اهلل و ; روز قيامت اميد دارد و اهللكسى كه همواره به 
ه در بدون شك نافع ترين دانشي كه دعوتگر مسلمان بايد در پي كسب آن باشد ،اينست ك

صل نمايد از نخستين ايام بعثت تا آخرين لحظات زندگي شان تفقه حا سيرت و سنت رسول اهلل 
ده است . ترجمة عملي منهجي است كه قرآن كريم براي ما معرفي نمو . زيرا سيرت رسول اهلل 

ه مشاهد  يامبرپعي با هيچ حادثه و حالتي روبرو نميشود مگر اينكه مثال و شبيه آنرا در سيرت دا
ر ديناً اگر تفقه در برابر آن حادثه چگونه برخورد نموده اند . يق ميكند و ميداند كه رسول اهلل 

 را انسيرت نبوي با فهم قرآني بخصوص فهم آيات مربوط به دعوت يكجا شود . دعوتگر مسلم
 راه صواب را از چنان نورانيت و بصيرتي برخوردار ميسازد كه در دقيقترين امور قابل اشتباه ،

 مييابد . 
چه بيشتر به ياري رسانده و او را هر آنچه كه دعوتگر را در پيروي ومتابعت از رسول اهلل 

ه و با داشت پيوند ميدهد اينست كه شخصيت ايشان را هميشه در فكر خود مستحضر رسول اهلل 
د در ايشان معيت و مصاحبت روحي و وجداني مستمر داشته باشد . مواقف مختلف شانرا باي

ياورد ياد بخيال خود تازه نموده و صفات گرامي ايشان و شفقتي كه نسبت به امت خود داشت ، ب
كه  ندازةگرديده و به هر ا . اين استحضار و مصاحبت روحي سبب افزايش محبت با رسول اهلل 
 محبت افزايش مييابد به همان اندازه متابعت از ايشان افزون ميگردد . 

 58 بت عت محـ از لوازم محبت داعي با اهلل متعال كه از قرآن كريم ، سنت نبوي و طبي
 الهي مستفاد ميگردد ، امور ذيل را ميتوان ياد كرد : 

ش ال خامو متعنبايد از ذكر اهلل الف : مسلمان بايد مشتاق و دلباختة ذكر الهي بوده و زبانش
 ، در هر دارد گرديده و قلبش لحظة هم نبايد ازذكر اهلل فارغ باشد . زيرا كسيكه چيزي را دوست

ز اكه يكي  نجاستحالتي آنرا و تمام چيز هايي كه متعلق به آن است ، بياد ميداشته باشد . از همي
 ستان قلببهار تاب اهلل ميباشد . زيرا قرآننشانه هاي بارز دوستداران پروردگار متعال تالوت ك

 مؤمن و مونس تنهايي او و نوريست كه سينه اش را منور ميسازد . 

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

433  

ل هلل متعاادين  همچنان ذكر اهلل متعال در هر حالتي و هر مناسبتي بايد مونس روح وروان داعيان
ارد شده وبوي آن و سنت نباشد . لذا بر دعوتگر مسلمان الزم است كه اذكار و اورادي را كه در قر

اخل است ، براي خود انتخاب نموده و صبح و شام ، در وقت خوابيدن ، حين خارج شدن و د
 يد . ر نماشدن به منزل ، خوردن و نوشيدن ، لباس پوشيدن ، هنگام سفر و ساير مناسبتها تكرا

ايي ز تنهب : داعي بايد در خلوت به مناجات پروردگار خود مصروف شود . زيرا مؤمن ا
ن ار مهرباروردگبوحشت نمي افتد و دلتنگ نميشود . بلكه آنرا فرصت مناسبي براي راز و نياز با پ

 خود دانسته و به مناجات مشغول ميشود . 
شكل ج : از انجام طاعات و عبادات احساس لذت ميكند و به هيچ صورتي آنرا گران و م

حرك تذت ميكند و بخاطر اداي بهتر آن نميداند . زيرا محب در خدمت محبوب خود احساس ل
ا مرامي گونشاط بيشتري بكار ميبرد . به همين علت است كه سردي چشمان و راحت قلب پيامبر 

 آورد در نماز بود و هرگاهيكه مشكالت دنيا بر ايشان هجوم مي آورد بسوي نماز روي مي  . 
  “ت اهلل متعال دارد نشانة محب اينست كه نشاط مداوم در طاع” ميگويد :  جنيد 

 زي كهد : از دست دادن هيچ چيزي جز رضاي اهلل برايش قابل تأسف نميباشد و يگانه چي
 راند . بگذ حزن و اندوه او را مي افزايد اينست كه ساعتي از عمر خود را بدون ذكر اهلل 

را هد . زيدجيح رهـ : آنچه را اهلل متعال ميپسندد ، در ظاهرو باطن بر تمام خواسته هاي خود ت
 وشقات ممحب صادق هميشه آنچه را محبوب ميخواهد بر ميگزيند و درين راه از قبول هر نوع 

 سختيها دريغ نميكند . 
بيب حه با كز : مالقي شدن با اهلل متعال را دوست دارد . زيرا محب در هر حالتي ميخواهد 

ه اهلل بسيدن كليد مالقات و راه ر خودمالقي گردد . به همين علت از مرگ نميترسد . بلكه آنرا
 متعال ميداند . 

رد  موح : سرشار از غيرت ايمان ميباشد و نشانة اين غيرت چنين است كه اگر محارم اهلل
ايت رو  تجاوز هتك حرمت قرار گيرد ، شديداً خشمگين ميگردد . چنانچه در مورد رسول اهلل

 شده است كه :
ٍء يُ ؤإتاى إِلايإِه حاَّتا  لايإِه واسالاما لِن افإِسهِ عا لاى اَّللاُ  صا وُل اَّللاِ  عان إهاا قاالاتإ ماا ان إت اقاما راسُ عانإ عاائِشاةا راِضيا اَّللاُ »    ِف شايإ

 (كتاب احلدود  ،)صحيح البخاري « ي ُن إت اهاكا ِمنإ ُحُرمااِت اَّللِا ف اي ان إتاِقما َّلِلِا 
خود  بخاطر تجاوزي كه به شخص ل اهلل از عايشه رضي اهلل عنها روايت است كه رسو” 

 يگرفت پسرار مشان ميشد هيچگاهي انتقام نگرفته اند مگر اينكه حرمات اهلل متعال مورد تجاوز ق
 “ام ميگرفت انتقبخاطر اهلل متعال وحرمات اهلل 

 
 خوف :  -دوم 
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5 ًف الهي كه خو ـ از بهترين ثمرات و لوازم ايمان عميق ، خوف از اهلل متعال است . يقينا
 شته باشدميدا  از او تعالي خوفرأس تمام حكمتهاست و كسيكه اهلل متعال را بدرستي بشناسد حتماً

 . ده باشهيچ كس ديگري خوف نميداشت و هنگاميكه خوف اهلل متعال در قلب انسان جاي گرفت از
ه ي كتوضيح اينكه ، حقيقت خوف اينست كه انسان از احساس درد و مواجه شدن با امر

تن ن داشباعث درد وعذاب در مستقبل ميگردد ، هراس ميداشته باشد . علت اصلي اين خوف يقي
درك  اخت وبه وقوع امر درد دهندة در آينده است . بنابرين خوف از اهلل متعال عبارت از شن

داي ااعمال و اقوالي است كه سبب نزول عذاب الهي ميگردد و آن عبارت از معاصي و عدم 
رم و جباحت هلل متعال ميباشد . اين خوف زماني شدت بيشتر مي يابد كه بنده بزرگي و قحقوق ا

ند هيچ الك گردارا ه عصيان در برابر اهلل متعال را درك نمايد و بداند كه اهلل متعال اگر تمام جهان
 مانعي در برابر اراده و فرمان او وجود ندارد . 

ز كه ا ؤمن تقويت ميكند ، تدبر در آياتي استبزرگترين چيزي كه جانب خوف را در قلب م
بالغه و مگونه وعيدهاي الهي ياد ميكند . و يقين داشته باشد كه اين آيات حق و صدق بوده و هيچ

 د محاسبهي مورخيال پردازي در آن وجود ندارد و بندگان در برابر اعمالي كه انجام ميدهند بزود
 زاي آنراجتماً حعمال خير و يا شر انجام داده باشند ، قرار گرفته و اگر به اندازة يك ذره هم ا

حساب  بودن ميبينند . زمانيكه چنين ايمان عميق و شناخت درست از نتايج و آثار گناه ، دقيق
 ن جايالهي ، تفرد اهلل متعال در اصدار حكم در آخرت و مجهول بودن خاتمه در قلب انسا

دد آنچه كه باعث عذاب و رنج اخروي ميگر گرفت ، خشيت الهي در قلب بحركت آمده و از
ن را ام بداجتناب مينمايد . آتش اين ترس و خوف در محيط قلب منحصر نميماند بلكه بزودي تم

يماند يي باز مهودگوفرا گرفته و مؤمن را حزن و اندوة عجيبي فرا ميگيرد كه در اثر آن از مزاح و بي
 مييابد ويي نوقتي براي بيهوده گ اني است كه هيچو جز تبسم نمي خندد و مانند مرد خايف و ترس

 و اگر وقت آن برايش ميسر گردد ، توان آنرا در خود نميبيند . 
ي كرده ن دورآترس بايد تأثيرات خود را داشته باشد . زيرا كسيكه از چيزي ميترسد حتماً از 

از  ر كرده وفرا شير غران و خود را در برابر آن وقايه ميكند . به همين علت است كه هر انساني از
 آتش سوزان خود را كنار ميكشد . 

د ،  ميترسز اهللپس گناهان كه بدتر از مار و گژدمهاي زهرناك است ، بايد هر انسان عاقلي كه ا
 از آنها دوري كند و با اداي عبادات بر آنها غلبه حاصل نمايد . 

هلل متعال خوف داشته باشد ، حتماً از به يقين ميتوان گفت كه دعوتگر مسلماني كه واقعاً از ا
مخالفت اوامر او تعالي متنفر و دستبردار ميشود و نفس خود را از تمام چيزهاي مؤذي در آخرت 
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وقايه ميكند و يگانه راه اين وقايه تقواي اهلل متعال و در مقدمة تقوا ، جهاد در راه اهلل و دعوت بسوي 
 ت است كه مستحق هدايت و رحمت بيشتر الهي ميگردد . دين اهلل متعال ميباشد . و با اين خشي

     5    /(154)األعراف
 “   هدايت و رحمت براي كساني است كه از پروردگارشان ميترسند” 

 . ميكنند پس هدايت و رحمت براي خائفين است نه براي كسانيكه خود رادر امن احساس
 

 رجاء )اميد( : -سوم 

بان يدي از رحمت پروردگار مهرـ از ثمرات ايمان عميق رجاء و عدم يأس و نا ام 540
و  ا از يأسنها رآ. زيرا اهلل متعال بندگان مؤمن خود رادر قرآن كريم وعده هاي زيادي داده و است

روردگار انة پين وعده هاي صادقنااميدي منع كرده است . و كسيكه ايمان عميق دارد ، بايد به ا
 مهربان و قادر خود ايمان كامل داشته باشد . 

د يكشاناين رجاء و اميدواري او را بسوي تحقق بخشيدن اسباب كسب ترحم و هدايت الهي م
ت جاء اينسيقت ركه تمام عبادات را شامل بوده و درمقدمة آن دعوت الي اهلل قرار دارد . زيرا حق

د و ت ميكنانتظار امور دوست داشتني بوده و ازين انتظار احساس راحت و لذكه قلب انسان در 
تن تظار داشرا اناين احساس زماني پديدار ميگردد كه انسان تمام اسباب آنرا مهيا كرده باشد . زي

 چيزي كه اسباب آنرا بكار نبرده است چيزي جز حماقت و فريب دادن خود نميباشد . 
ت لي اس متعال و كسب تائيد و رضاي او در گرو اسباب و وسايپس اميداواري به رحمت اهلل

ورت است رين صدكه اهلل متعال از آن خبر داده و تأييد رضاي خود را مربوط به آنها نموده است . 
 ود ادامهخكار  كه مسلمان مؤمن به تحصيل اين اسباب توجه نموده و بدون تأخير و امروز و فردا به

ت ا به صوررسباب اهلل متعال اميدوار ميباشد كه او را تفويق عطاء فرمايد تا ميدهد و در اخير از ا
 دد . قع گردرست بكار انداخته و در تحصيل آن ثابت قدم و استوار بماند و مورد قبول الهي وا

ر آن حالت چنين انساني درست مانند كسي است كه زمين را شخم زده و دانة مناسب را د
ت ر حفاظكود مناسب برايش ميدهد و تا هنگام درو و برداشتن حاصل دميكارد و بعد از آب و 

فات از آ آن ميكوشد و در جريان كار خود از اهلل متعال اميد ميبرد كه كشت و زراعت او را
 آسماني حفاظت نموده و ثمر خوبي نصيبش گرداند . 

يشود . ي نمنااميد دعوتگر مؤمن هميشه از اهلل متعال اميدوار است و هيچگاهي گرفتار يأس و
 آنها را جزيل زيرا به وعده هاييكه اهلل متعال به دعوتگران الهي داده و نصرت ، تأييد و ثواب

 ابد . ه مييبعهده گرفته است ، يقين كامل داشته و خود را در ضمانت پروردگار جليل تضمين شد
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 :بحث سوم  

 
 

 
 

 با اهلل  محكمپیوند 
 
 

 معنا و آثار آن : 
 دگار ومقصد از رابطة محكم ، تعلق و پيوند استوار و ناگسستني دعوتگر با پرورـ  541

 و تدبير فرينشتوكل و اعتمادش بر وي در تمام امور ميباشد .  با اين يقين كه اهلل متعال در آ
ا نچه ركائنات متفرد و يگانه است و نفع و ضرر ، دادن و منع كردن همه بدست اوست . و آ

ي كه بر و نمايدآنچه را نخواهد انجام نمي يابد و او تعالي كفايت هر كسي را مي بخواهد ميشود و
 توكل نموده و امور خود را به او بسپارد . 

         /الطالق()
 “و كسيكه بر اهلل توكل نمايد ، پس اهلل برايش كافيست ” 

قابل كه در امر دعوت الي اهلل و جهاد في سبيل اهلل در م بخصوص كساني را كافي است
 دشمنان اسالم بر اهلل متعال توكل مينمايند . 

 در حكايتي كه از موسي و هارون عليهما السالم ميكند ، ميفرمايد :  اهلل 
                  

    /طه(4ـ  45)
گيرى  [ با سخت پيش از دعوت كردنش به حق ترسيم كه ] ! ما مي  : پروردگارا گفتند” 

ترسيد كه من : ن فرمود اهلل( 45.) [ ما پيشى گيرد يا بر سركشى خود بيفزايد ضد شكنجه بر ] و
 “   [ مي بينم اعمالتان را ] شنوم و [مي  شما را سخن او و ]ترديد با شما هستم  بى

 وي متقي ده هااين معيت ، تأييد و نصرت منحصر به انبياء كرام نميباشد . بلكه شامل تمام بن
سوي بم را پرهيزكاري ميشود كه بر اهلل متعال توكل داشته باشند . بخصوص دعوتگراني كه مرد

 ت . ن راه يگانه تكيه گاه شان توكل بر اهلل متعال اساهلل متعال فراميخوانند و دري
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           /النحل(18)
[  ر جهتاز ه كسانى كه ] كه پرهيزكارى پيشه كردند وميباشد با كسانى  اهللترديد  بى” 

 “ نيكوكارند
54 ه با كاشد بطفلي تعلق وكل و تعلق با اهلل متعال بايد مانند ـ حالت داعي مسلمان در ت

او به  جز بهومادرش دارد ، او جز مادر كسي را نميشناسد و با كسي جز او تعلق و انس نميگيرد 
 د. كس ديگري پناه نميبرد و چون مشكلي برايش پيش آيد جز او كس ديگري را صدا نميزن

ست كه معنا معناي ترك اسباب نميباشد . بلكه به اين اما بايد تذكر داد كه توكل داشتن به
نا د كه هماب باشاعتماد وتعلق قلبي انسان بر اساب نباشد . بلكه تعلق و اعتمادش بر مسبب األسبا

 اهلل واحد و متعال است . 
54 ه را آنچ ـ اين اتصال و رابطه با پروردگار زماني تقويت مي يابد كه دعوتگر مسلمان

 شته باشدياد داآن ايمان دارد هميشه در ذهن خود مستحضر داشته باشد ، يعني هميشه بميداند وبه 
رر را ضفع و نكه تمام مخلوقات محتاج رحمت اهلل متعال بوده و از خود هيچ نوع اختيار رساندن 

هد نجام ميداهد اندارند و تمام امور بدون استثناء بدست اهلل متعال و عزيز است . و او هرچه بخو
ني هاي ايماارزش وهيچ مانعي در برابر ارادة اش وجود ندارد . زمانيكه داعي مسلمان اين مفاهيم  و

امل جرد كترا در قلب و خاطر خود حاضر داشت ، حتماً از اعتماد بر مخلوق دوري گزيده و با 
 بسوي خالق و موالي خود متوجه ميشود . 

          /(150)آل عمران 
 “ بلكه اهلل موالي شماست و او بهترين نصرت دهندگان است ” 

 ال حافظ متعو با اعتمادي كه دعوتگر مسلمان برموالي خود دارد ، كامالً مطمئن است كه اهلل
 و مددگارش بوده و هرنوع شر و بدي را از او دفع ميكند .

           /الحج(8)
 “ يقيناً اهلل دفاع ميكند از كسانيكه ايمان آورده اند ” 
              

   /الصافات(11  1ـ)
شته گثابت  ، از پيش محقق و بندگان به رسالت فرستاده شده ةوعده قطعى ما دربار و” 
سپاه ما  مسلماً  ( و1،) [يارى شدگانند ها در همه زمينه ترديد آنان ] ( كه بى11،) است

 “   پيروزند
 ودخـ اما براي دعوتگر مسلمان جايز نيست كه وقت فرستادن كمك و نصرت الهي را  544

 : ايدميفرمال  متعتعين كند و نوع خاصي معاونت و كيفيت مشخصي را بر اهلل متعال الزمي بداند . اهلل
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(51)غافر/
[  هى دادناى گوابر كه گواهان ]يروز را در زندگى دنيا ومؤمنان  ترديد ما پيامبران خود و بى” 

 “   ، يارى مي كنيم به پا ايستند
 در تفسير اين آيت ميفرمايد :  عالمه بن كثير 

مراد از نصرت درينجا گرفتن انتقام از كساني است كه پيامبران الهي را اذيت نموده است . ” 
هم امكان دارد كه در غياب آنها و حتي بعد از اين انتصار در حضور آنها هم صورت ميگيرد و 

مرگ شان واقع گردد . چنانچه كه از قاتلين يحيي ، زكريا و شعيب عليهم السالم انتقام گرفته و 
دشمنانان شانرا باالي شان مسلط گردانيد تا آنها را به ذلت كشانده و خون شانرا ريخت و بر يهود 

شتند ، روم را مسلط نموده و به ذلت ورسوايي گرفتار شان كه ارادة قتل عيسي عليه السالم را دا
كرد . سدي ميگويد : اهلل متعال هيچ پيامبري نفرستاده است كه از سوي قومش به قتل رسيده باشد 
مگر اينكه قبل از ختم آن قرن، كساني را باالي آن قوم مسلط گردانيده است كه خون انبياء را 

قتل آنها شده اند در همين دنيا محاسبه نموده است . پس انبياء طلب نموده و با كسانيكه مرتكب 
عليهم السالم و مؤمناني كه در دنيا به قتل ميرسند . در همين دنيا پيروز و منصورند و رسول اسالم 

  نيز چنين بود كه اهلل متعال او را به هجرت امر كرد ، اما ديري نگذشت كه فاتحانه به مكه
 1“ برگشت 

ست ، اداميكه داعي به نصرت دين اهلل متعال و دعوت بسوي دين اسالم مصروف ـ ما 545 
 او را نصرت مينمايد .  يقيناً اهلل 

            /(40)الحج
مند نيرو هللاسلماً م ; رساند يارى مي  ،[ او را يارى مي دهند دين كه ]يبه كسان يقينًا اهلل و” 

 “   ناپذير است تواناى شكست و
پس دعوتگر مسلمان بايد يقين كامل داشته و هيچ ترددي درين امر نداشته باشد . هنگاميكه 

از طايف برميگشت ، در حاليكه از طرف مردم طايف با بدترين برخورد مواجه شده  رسول اهلل 
د گفت : به يقين بدان كه اهلل متعال بزودي بود به زيد بن حارثه كه درين سفر همراهش بو

گشايش و مخرجي ازين مشكالت و سختيها ميگرداند . و اهلل متعال حتماً پيامبر و دينش را پيروز 
 2“ ميگرداند 

====================================================== 

 83ص 4ـ تفسير ابن كثير ج1
 28ـ امتاع األسماع ص2
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يوند پتعال مدعوتگر مخلص هيچ وقتي مأيوس نميشود زيرا راه يافتن يأس به قلبي كه با اهلل 
 يده و باال برتنها در قلب كافري راه مييابد كه از اهلل متع دارد ، مستحيل و حرام است . يأس

 شيطان وصل شده است . 
                  

(8)يوسف/
  “  شوند ي مأيوس نم اهللرحمت  زيرا جز مردم كافر از ; مأيوس نباشيداهلل از رحمت  و” 

54 ت هاينمسلمان  ـ چنين پيوند و رابطة محكم و استوار با رب كائنات براي هر دعوتگر
 ردهاي. چه ، همين پيوند است كه سختي هاي زندگي را آسان ميسازد و دضروري و الزمي است

  يرون ميكند .ناشي از مشكالت دعوت را آرام ميبخشد و ترس و وحشت مردم را از قلب ب
              

      /آل عمران(1)
ا شما باى جنگ [ بر مكه دم ]: لشكرى انبوه از مر [ به آنان گفتندينمنافق كه مردمِ ]يهمان كسان” 

 سما را ب اهلل : ندگفت ، و [ بر ايمانشان افزود اين تهديد . ولى ] ، از آنان بترسيد اند گرد آمده
 “  نيكو كارگزارى[ است ] او نيكو وكيل و ، و است

 او احساس عزت و سربلندي مينمايد زيرا با پروردگار قوي و عزيز پيوند دارد . 
            /.(8)المنافقون
 “   ميدانندن[ را قت، ولى منافقان ]اين حقي مؤمنان است پيامبر او و و اهللاقتدار براى  عزت و” 

اند و  مقدارحقير و بيباطل در نظرش بزرگ جلوه نميكند زيرا ميداند كه باطل و باطل پرستان 
 مستحيل است كه در نظر مؤمن بزرگ جلوه كنند .
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 :فصل سوم 
 
 
 

 رـالق دعوتگـاخ
 

 اخالق دعوتگر ، اخالق اسالم است :
54 ر م ذكـ اخالق داعي مسلمان ، همان اخالق اسالمي است ك اهلل متعال در قرآن كري

كرد شان صحابة كرام در زندگي و عملدر گفتار و كردارش شرح نموده و  نموده و رسول اهلل 
ه و ي بودبه آن مزين بودند . برخوردار بودن ازين اخالق براي هر داعي مسلمان نهايت ضرور

ر ميزان دد را الزم است كه قبل از هر امر ديگري به آن رسيدگي نمايد و با مراجعه به نفس ، خو
وجود فات نيكو در شخصيت او مقرآني و سنت نبوي وزن نمايد و بنگرد كه تا چه حد اين ص

 است و كدام صفات است كه به آن نياز دارد . 
در فصل گذشته شماري ازين صفات خجسته را بيان نموديم و اينك درين فصل بعضي 

تگري ر دعوهصفات اخالقي ديگري را ذكر ميكنيم كه با عمل و كار داعي رابطة مستقيم داشته و 
د شد ، حتماً بايد اين صفات نيك را در شخصيت خوكه خواهان مؤفقيت در كار دعوت با

 جاگزين سازد . 
 اول صداقت : 

لت ـ در قرآن كريم آيات بيشماري وجود دارد كه در مورد صداقت ، اهميت و فضي 548
مر ادقين آن صحبت نموده و مؤمنان را به التزام صدق و راستي و همراهي با راستكاران و صا

 ميكند . 
           /التوبه(11)
 “اي مؤمنان از اهلل بترسيد و همراه با راستگويان باشيد  ” 

دگار و بيان ميكند كه صداقت صفتي است كه در روز قيامت سبب نجات بنده از خشم پرور
 اند . گرديده و انسان را به جنت جاويدان ميرس

               

               /المائده(11)
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ان . براى آن صدقشان سود دهد ين روزى است كه راستان را راستى و: ا فرموداهلل ” 
از  اهلل،  دان نه، هميشه در آن جاودا [ آن نهرها جارى است درختانِ هايى است كه از زيرِ ] بهشت

 “   اين است رستگارى بزرگ ; خشنودند اهللآنان هم از  آنان خشنود و
ت يابي ارج السالكين ذكر نموده است ، دسدر مد حقيقت صدق، چنانچه ابن قيم الجوزيه 

 ر قولدبه چيزي با كمال قوت و تمام اجزاي آن ميباشد . و صدق هم در قصد ونيت است وهم 
 و هم در عمل . 

ا هلل رامعناي صدق در قصد ونيت عبارت از اينست كه با كمال عزم و ارادة قوي سير الي 
 ي است كهفرايض . مظهر اين اراده، مبادرت در ادايآغاز و ادامه دهد و از موانع و عوايق بگذرد 

ارد  قرار دي اهللاهلل متعال بدوش بنده گذاشته است كه در مقدمة آن جهاد في سبيل اهلل و دعوت ال
يكنند ميجاد ا. همچنان دوري گزيدن و نفرت داشتن از انسانهايي كه در راه دعوت اسالمي موانع 

يا چيزي گي دنند كه در غفلت دايم قرار داشته و جز ظاهر زند. زيرا اين گروه انسانها كساني ا
 نميدانند و جز هواي نفس راهنماي ديگري ندارند . 

اشته ديد دواقعيت اينست كه قلب مزين با صداقت در برابر اينگونه انسانها حساسيت خيلي ش
دارد . نند ، ميكنو تحمل همزيستي و همنشيني با كساني را كه در راه دعوت و جهاد موانع ايجاد 
 ، احساس نمايدبرعكس آن ، از مصاحبت با كسانيكه او را در راه سير الي اهلل تشويق و ترغيب مي

 راحت و انشراح صدر و مسرت مينمايند . 
خن ساما صدق در سخن به اين معناست كه زبان انسان جز حق و صواب نگويد و هيچ نوع 

و بر مال ات در عمل به اين مفهوم است كه تمام اعباطل و بيهوده از آن صادر نشود . و صداق
قول و  باشد . زمانيكه صدق در نيت ، صدق در وفق شريعت اسالمي و متابعت از رسول اهلل 

ين اصدق در عمل براي انسان ميسر گرديد . چنين شخصي به درجة صديقيت نايل ميگردد و 
ست . اموده تالش براي حصول آن امر ن مرتبه ايست كه كه اهلل متعال بندگان خود را با طلب و

 را مخاطب قرار داده و ميفرمايد :  چنانچه پيامبر 
              

   /(80)اإلسراء
ايم بر ور وآيرون ببه نيكى  [ به نيكى وارد كن و شغلى كار و در هر ! مرا ] : پروردگارا بگو و” 

 “   از نزد خود نيرويى يارى دهنده قرار ده
باين معناست كه داخل شدن مسلمان در هر عملي و “ مخرج صدق ” و “ مدخل صدق” 

خارج شدن و ترك نمودن هر كاري بنام اهلل و بخاطر رضاي او تعالي باشد . و به تعبير ديگر ، 
با ونة اداء گردد كه رابطة او را تمام كنشها و واكنشهاي او در پيوند كامل با اهلل متعال بوده و به گ
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پروردگارش بيشتر از پيش استحكام ببخشد . و در اداي هر فعل و عملي از اهلل متعال استعانت 
 خواسته و هدف ومقصدش فقط رضاي اهلل و رسيدن به پروردگار واحد باشد . 

    5        /األنعام(1)
انيان دگار جهپروراهلل مرگم براى  زندگى و و )قرباني دادنم(تماعباد : مسلماً نماز و بگو” 
 “  است

ا و ي دنيبندة مؤمن زمانيكه به درجة صديقيت نايل گرديد ، يگانه مقصد و مرامش از زندگ
د و اگر ار دهرغبت به آن ، اين ميباشد كه زندگي دنيا را وسيلة براي كسب رضاي اهلل متعال قر

  اين غرض و مقصد از وي فوت شد ديگر هيچ رغبتي به دنيا و متاع آن نخواهد داشت .
 روايت شده است كه فرمودند :  از عمر 

ار بر ن را سونميخواستم ، اينكه؛ مجاهدياگر سه چيز نبود هرگز بقاء و زندگي در دنيا را ” 
جالست مينكه اسپهاي تندرو به جهاد نميفرستادم ، و اگر حالوت شب زنده داري نميبود و ديگر ا

آن  خوشة با كساني نميداشتم كه سخنان نغز و دلكش ميگويند مانند آنكه بهترين خرما را از
 “ ميچينند

 ، نمازهاي شبانه و علم نافع است كه هر كدام ازين سه چيز ، جهاد در راه اهلل مقصد عمر 
 1آنها وسيلة خوشنودي اهلل متعال ميباشد.

54 در حتماً ياي قلب داعي الي اهلل جاگزين گرديد ، آثار آناـ چون صدق و راستي در زو 
صديقين  كه سيد و پيشواي چهره و صداي دعوتگر صادق و راستكار ظاهر ميگردد . رسول اهلل 

 آنها با خود مانيكه با اشخاص ناشناس صحبت كرده و آنها را بسوي اسالم دعوت مينمود ،بود ، ز
 ميگفتند : 

 2“ سوگند به اهلل كه اين چهره و صدا ، چهره و صداي شخص درغگوي نيست ” 
شكي نيست كه ظاهر شدن آثار صداقت و راستي در چهره و صداي داعي باالي مخاطب 

 ور دلي ويكه كا بسوي احترام داعي و قبول دعوت ميكشاند . مگر كسانتأثير مثبت انداخته و او ر
 انه ولجاجت شان به آخرين درجة رسيده باشد ، سيماي نوراني و مؤقر و صدا و لهجة صادق

 دلسوزانه نيز بر آنها تأثيري ندارد . 
بهرصورت ، چون اساس نفاق كذب است ، پس چگونه شده ميتواند كه داعي مسلمان 

 باشد ؟! دروغگو
كذب انسان را بسوي فجور و بدكاري ميكشاند ، پس انسان فاجر چگونه داعي الي اهلل بوده 

====================================================== 

 282،  281ص 2ـ مدارج السالکين ج1
 از البهي الخولي  ـ تذكرة الدعاة2
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 ميتواند ؟!
 دوم : صبر : 

در  وـ يكي از فرضها و اساسات دين اسالم صبر است كه حتي نصف ايمان گفته شده  550
 يده است : قرآن كريم بيشتر از هشتاد مرتبه ذكر شده است . در بعضي جاها امر گرد

  9          /(45)البقره 
 ق قلبىترديد اين كار جز بر كسانى كه در برابر ح بى نماز كمك بخواهيد و از صبر و” 

  “  گران است فروتن دارند دشوار و

 ضد آن يعني بيصبري و شتابزدگي نهي نموده ميفرمايد : و در بعضي موارد از 
 9  9           /األحقاف(5) 
[  ذابعنزول  براى آنان در ] ، و گونه كه پيامبران اولوالعزم صبر كردند پس صبر كن همان” 

“ ،  شتاب مكن

 يت خود را با صابران اعالن مينمايد . مع
    9   /البقره(15) 
“ اهلل همراه با صابران است ” 

 عاقبت خير براي صابران است .
  9     /النساء(5)
 “ اگر صبر كنيد برايتان بهتر است ” 

 صبر پاداش عظيم دارد . 
    9      /(10)الزمر
 “ . مينمايندبدون حساب دريافت  ان پاداششان را كامل وي كنندگشكيباي يقيناً” 

 تنها صابران از موعظه ها و اندرزها نفع برميدارند .
          (5براهيم/)ا
  “  هايى است گزارى نشانه براى هر شكيباى سپاس)ايام اهلل ( ترديد در اين  بى” 

 صبر را وسيلة دخول جنت ميداند .
     9       /الرعد(4)

 ام اينتان پس نيكوست فرجصبر [سالم بر شما به پاس استقامت و : و به آنان گويند ]” 
 “    سراى

 با صبر و استقامت است كه امتها به امامت دين و دنيا ميرسند .
       9        
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 (4السجده/)                                                                                                      
 ند و بهبر كردصو از آنها امتي گردانيديم كه به امر ما مردم را هدايت ميكردند ، زمانيكه ” 

“ آيات ما يقين داشتند 

 در احاديث نبوي نيز احاديث زيادي در باب صبر وارد شده است . از جمله : 
 (ن اِب سعيد اْلدري ع كتاب الزكاة  بخاري ،صحيح ال)« عإِطيا أاحاٌد عاطااًء خاي إرًا واأاوإساعا ِمنإ الصاربإِ واماا أُ » 
 “ و هيچ را كسي بخششي بهتر و وسيع تر از صبر داده نشده است ” 
نإ أاصااب اتإهُ حاٍد ِإَلا لِلإُمؤإِمِن إِ يإسا ذااكا أِلا ٌر والا  ُكلاهُ خاي إ ِمِن ِإنا أامإراهُ عاجابًا أِلامإِر الإُمؤإ  عانإ ُصهايإٍب قاالا قاالا راُسوُل اَّللِا » 

 اق(صحيح مسلم ، كتاب الزهد و الرق) « ي إرًا لاهُ انا خا فاكا  سارااءُ شاكارا فاكاانا خاي إرًا لاهُ واِإنإ أاصااب اتإهُ ضارااءُ صاب ارا 
ب است ، كار مؤمن سراسر قابل تعج:فرمودند  روايت است كه رسول اهلل  از صهيب ” 

ي مسرت زيرا تمام كارها به خير اوست و جز مؤمن براي هيچ كس ديگري ميسر نميباشد . اگر
 برسد برايش برسد ، شكر ميكند پس خوشي برايش خير است و اگر مشكالت و نقصاناتي برايش

 “ صبر ميكند ،پس سختيها و نقصانات به نفع وي ميباشد . 
سالمي ر لغت ، حبس و بند ساختن و دستبردار شدن را ميگويند و در شريعت اصبر دـ  551

 شكالت .ا و مبه سه نوع تقسيم شده است : صبر بر طاعات ، صبر از معاصي و صبر در برابر آزمونه
 تمام وصبر بر طاعات به اين معناست كه بر اطاعت اوامر الهي مداومت و محافظت داشته 

موريكه د . اني خود را همراه با اخالص و مطابق دساتير شرعي انجام دهفرايض و وجبيبه هاي دي
و ات حق در تحصيل اينگونه صبر ممد واقع ميگردد ، عبارت از معرفت درست پروردگار ، شناخ

ه اده نمودود آمخبر بندگان و بياد داشتن جزاء و پاداشي  است كه براي انسانهاي مطيع و نيكوكار 
 است . 

مايد . رار نعاصي اينست كه از تمام گناهان اجتناب نموده و هميشه از معاصي فاما صبر از م
ن از آ بهترين امري كه در تحصيل اينگونه صبر كمك ميكند ، خوف از اهلل متعال و باالتر

همترين اشد كه مباشته استحضار حياء از اهلل متعال و محبت با او ميباشد . و همراه با آن بايد بياد د
ه بيمان ااصل اين نوع صبر بقاء و تقويت ايمان است . زيرا معاصي سبب ميگردد كه ثمره و ح

 ضعف گراييده و مكدر گردد و نورانيت آن روزبروز خيره تر گردد . 
نان عاما صبر بر مصايب و آزمونها به اين معناست كه در وقت نزول مشكالت و سختيها 

وق و غضب نگردد و زبان شكايت به مخلتحمل و برداشت را از دست نداده و گرفتار خشم 
نه ل كه يگامتعا نگشايد . زيرا شكايت كردن به مردم منافي با صبر جميل است . اما شكايت به اهلل

ه و ادات بودين عبمرجع و پناهگاه مؤمن است نه تنها هيچ منافاتي با صبر تحمل ندارد بلكه از بهتر
 د : ب عليه السالم حكايت ميكند كه فرمواجر جزيل دارد . چنانچه اهلل متعال از يعقو
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(8يوسف/)                                                                                         
نچه را دانم آ  مي اهللاز  برم و مي  اهللام را فقط به  غصه غم و دوه شديد و: شكوه ان گفت” 

 “  . دانيد كه شما نمي 
 و از ايوب عليه السالم چنين حكايت ميكند : 

              /األنبياء(8) 
تو  سيده وسختى ر د كه مرا آسيب وكر[هنگامي كه پروردگارش را ندا  ياد كن وب را ]اي و” 
 “   ترين مهربانانى مهربان

 و در آيت ديگري ميفرمايد : 
            /(44)ص 
 “  ا بوده سوى مبكننده  ! يقيناً بسيار رجوع اى و بنده. چه نيك ترديد ما او را شكيبا يافتيم بى. ” 

ال هلل متعمار ااموريكه اين نوع صبر را در انسان افزايش ميدهد ، همانا استحضار نعمتهاي بيش
ص ا از شخمصيبت ميكاهد و تأثيرات سوء رواني آنرو است كه با ياد آوري از آن از شدت درد 

اده درايش را مانند كسي احساس ميكند كه هزار دينار ب مصيبت زده ميزدايد . درين حالت خود
 اند و او فقط يك دينار را مفقود كرده است . 

 هكسبب ميگردد  همچنان بياد آوردن اجر و ثوابي كه اهلل متعال براي صابران مهياء كرده است ،
 حوصله و صبر انسان تقويت گردد . 

 
 هلل ( :صبر باهلل و هلل )به استعانت اهلل و بخاطر ا

55 ردن كبر ـ صبر با تمام انواع آن به كمك اهلل متعال است و بندة مؤمن ميداند كه ص
چنانچه به  .جز به توفيق و عون الهي برايش ممكن نيست و اهلل متعال اورا صبر نصيب مينمايد 

 پيامبرش ميفرمايد : 
  9  89     /النحل(1) 

“   نيستاهلل  شكيبايى تو جز به توفيق ، و كيبايى كنش و” 

سب رضايت كو  به اين معناست كه دعوتگر مسلمان بخاطر امتثال از اوامر اهلل “ صبرهلل” و
 محبت با اهلل او تعالي صبر را در پيش ميگيرد . بنابرين سبب و انگيزة اصلي صبر كردن نزداو ،

 اخروي ميباشد .  متعال و كسب رضايت پروردگار و پاداش
اين نوع صبر كه شامل صبر بر طاعات و صبر از معاصي ميباشد ، كاملتر و مهمتر ازصبر در 
برابر آزمونها ميباشد و آنرا صبر اختياري خوانده اند زيرا به صورت اختياري بوده و صرفاً بخاطر 

ءات و مصايب است ، صبر رضاي اهلل متعال بوده ميتواند . اما نوع دوم آن كه صبر در برابر ابتال
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 ضرورت و اضطراري بوده و در اختيار صاحب صبر نميباشد .
 نیاز هر انسان به صبر : 

55 چ ـ صبر از صفات الزمي و وسيلة حتمي كسب مؤفقيت ميباشد و بدون آن براي هي
 وكسي ممكن نيست كه به مقاصد و اهداف خود دست يابد . زيرا در اكثر حاالت اهداف 

 سب آنها از طريق استقامت و پايمردي و قبول هر نوع مشكالت و مصايب در راه كمقاصد تن
ي انسان زندگ بدست آمده ميتواند . اين قاعدة كلي و عامي است كه ميتوان آنرا بر تمام زواياي

مدتها  ود راتطبيق كرد . مثالً دانشجويي كه ميخواهد درجة خوبي در امتحانات كسب كند بايد خ
 اشته و به تكرار و فراگيري درسهاي خود مصروف گرديده و راحت طلبي ودر حبس نگهد

ه كاجري تلذتهاي زندگي را ترك نمايد . تا بتواند هدف خود را بدست آورد . به عين ترتيب 
ر و اه صبرميخواهد مؤفق باشد و هر انسان هدفمندي كه ميخواهد هدف خود را بدست آورد بايد 

اين  .خاطر نيل به اهداف خود هر نوع مشكالت را متحمل شود استقامت را در پيش گيرد وب
هر امتي  نابرين ،د . بقاعده همچنانكه بر افراد قابل تطبييق است ، بر جوامع و امتها نيز منطبق ميباش

. در  رداندكه ميخواهد به اهداف و مقاصد خود برسد ، بايد صبر و تحمل را شعار اصلي خود بگ
ختيار اا در پيروزي نصيب همان جانبي ميشود كه بهترين اسباب مؤفقيت ر ميدان جنگ ميبينيم كه

 دارد كه بدون شك صبر و تحمل بزرگترين وسيلة مؤفقيت بحساب ميرود . 
 دد كهپس صبر براي هر انساني نهايت ضروري است در غير آن به گياه خشكيدة مبدل ميگر

راسر جاي ترديد نيست كه زندگي س در مقابل تند باد حوادث ميشكند و نابود ميگردد . و
ر آن مشكالت و حوادث ناگواري است كه يكي پي ديگري هجوم مي آورد و تنها كسي در براب

 شكست مقاومت كرده ميتواند كه توشة از صبر داشته باشد در غير آن به زودترين فرصت با
ل ادث لگدمامواجه شده و شخصيت خود را از دست ميدهد وباآلخره زير قدمهاي بيرحم حو

 گرديده و از جريان زندگي خارج ميگردد . 
ا ود رـ گفتيم ، صبر براي هر انساني ضروري بوده و با صبر است كه بقاي زندگي خ 554

اما  كند .تضمين نموده و توان سير و حركت در مسير مملوء از حوادث و ناماليمات را كسب مي
ابر مسلمان همچنانكه مكلف است در برفرد مسلمان به صبر اشد ضرورت دارد . زيرا فرد 

ود خاين  وحوادث صبر نمايد ، بايد نفس خود را كنترول نموده و از ارتكاب معاصي بازش داد 
فس الي نصبر خيلي قوي ميخواهد زيرا ارتكاب معاصي براي نفس خيلي لذيذ بوده و ترك آن با

داشته  ة قويگري ضبط نفس و ارادخيلي گران تمام ميشود . لذا مسلمان بايد بيشتر از هر كس دي
اينكار  ردد وگباشد تا نفس خودرا تحت مراقبت دائمي قرار داده و از نزديك شدن به گناه مانعش 

 بدون صبر جميل ناممكن به نظر ميرسد . 
همچنان انسان مسلمان مأمور به انجام يك سلسله عبادات و پابند يك سلسله دساتير شرعي 
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او اقتضاء ميكند كه هميشه نفس خود را به انجام عبادات و طاعات مجبور ميباشد و اين مأموريت 
 سازد . اين كار نيز مستلزم صبر است كه ما آنرا اصطالحاً صبر بر طاعات ناميديم .

ئدة يچ فاو باآلخره مكلف است كه در برابر مقدرات الهي صبر نموده و از جزع و فزع كه ه
 ردد . گوبال  عالوه از ضايع شدن اجر وثواب ، مرتكب گناه وندارد ، اجتناب نمايد . تا مبادا 

 ضرورت داعي مسلمان به صبر : 
 و درـ دعوتگر مسلمان بيش از هر كس ديگري به صبر و تحمل ضرورت دارد . زيرا ا 555

 ديگر ودو ميدان مصروف كارزار و مقابله است ، يكي در ميدان مبارزه و جنگ با نفس خود 
راه كن ي و گممبارزه با باطل و نهي از منكر و مصروف مقابله با نيروهاي شيطاناينكه در صحنة 

در  يعني ميباشد . پس دعوتگر مسلمان به صبر دوچندان ضرورت دارد تا بتواند درين دو جبهه
صعوبات  الت وجبهه مقابله با نفس و در جبهة دعوت الي اهلل مؤفق و از موانع عبور كرده و مشك

ه تنها نرده و ك. اما اگر صبر را از دست داد ، از ميدان دعوت و جهاد عقب نشيني را زيرپا كند 
زات اجر و ثواب موعود را از دست ميدهد بلكه خود را در معرض سخت ترين محاسبه و مجا

 اخروي نيز قرار ميدهد . 
 آزمونها حتمي است : 

55  ه آزمونها و طبيعت زندگي بشري بخصوص دعوتگران مسلمان به گونة است كـ
صبر و  حاناتابتالءات حتماً فراراه انسان قرار ميگيرد . پس يگانه راه كسب پيروزي درين امت

 تحمل است . 
                

          ال(/عنكبوت  ـ)
 ةلبه وسي نان ]آ ، رها ميشوند و : ايمان آورديم ، همين كه بگويند اند آيا مردم گمان كرده” 
يناً كسانى را ( در حالى كه يق؟) گيرند [ مورد آزمايش قرار نمي  حوادث ، اوالد و ، مال جان

،  [ ندشو ترديد آزمايش مي  پس اينان هم بى ايم ] ، آزمايش كرده ه پيش از آنان بودندك
 روغگوياندقطعاً  ، و شناسد اند مي  [ راست گفته در ادعاى ايمان كسانى را كه ] اهللترديد  بى و

 “  ( .) شناسد را نيز مي 
                  

(1آل عمران/)                                                                                                 
ز افق اكه من [ كه شما بر آن قرار داريد ] وضعى بر آن نيست كه مؤمنان را بر اين ] اهلل” 
به  ] ز پاكا[ تا پليد را  بر آن است ، ] [ واگذارد معلوم نيست خوب از بد مشخص و ، و مؤمن
 “ .  [ جدا سازد مختلف هاى آزمايش وسيلة
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  البقره(14) 
، وارد  يامدهنهايى مانند حوادث گذشتگان شما را  ايد در حالى كه هنوز حادثه آيا پنداشته” 

تا  مضطرب شدند هايى رسيد وچنان متزلزل و آسيب ها و ! به آنان سختى د؟شوي بهشت مي 
[ مي  ارىدرخواست ي در مقام دعا و كسانى كه با او ايمان آورده بودند ] جايى كه پيامبر و

“   است نزديك هللاارى ! يقيناً ي [ آگاه باشيد : به آنان گفتيم ؟ ] چه زمانى است اهلل: يارى  گفتند 

و  خواهدبء و آزمون سنت هميشگي اهلل متعال است و بندگان خود را با هرچيز كه پس ابتال
ردد ن ظاهر گهمگا هر زمانيكه بخواهد مورد آزمايش قرار ميدهد تا ايمان مؤمنين و نفاق منافقين به

 ن تكاليفدمة آ. اين ابتالء ها به اشكال گوناگون در برابر افراد وجوامع تبارز ميكند كه درمق
ابله با ين مقي و وجايب ديني بزرگترين شكل امتحان الهي ميباشد . زيرا درين امتحان بيشترشرع

ته خواس نفس است . چون حاالتي پيش مي آيد كه آنچه مورد پسند ورضايت اهلل متعال است با
ه گر بنداها و تمايالت نفس انساني در تضاد واقع ميگردد . در چنين حالت نازك و بحراني  

مياب و هي كاهلل متعال را ترجيح داده و امور محبوب نفس را ترك نمود ، از امتحان الرضايت ا
 د . سرخروي بدر مي آيد، در غير آن ناكام گرديده وبا خسران دنيا و آخرت مواجه ميشو

ينكه اگاهي اين امتحانات به صورت مصايب و نقصان در جان و مال پيش مي آيد . مانند 
ز اخود را  وستانيا يكي از متعلقين او ميگردد و يا در اثر حادثة يكي از دمرضي دامنگير انسان و

ان و رو دست ميدهد ويا اموال و داريي خود را از دست ميدهد .... در چنين حاالتي كه روح
ليه و إنا إ نا هللا”انسان را تحت فشار قرار ميدهد اگر مسلمان دامن صبر را رها نكرده و با گفتن 

ل ثواب  متعارا تسلي داد ، در زمرة ظفرمندان اين امتحان بزرگ قرار گرفته و اهللخود “ راجعون
  رفت .صابران را برايش عطاء مينمايد در غير آن در قطار خاسران زيانكار قرار خواهد گ

 آزمونهايیكه فرا راه داعیان الي اهلل قرار میگیرد :
55  ـ ابتالء و آزمون دعوتگران دين اهلل  باشد . و آنها سنت تغير ناپذير الهي مينيز جزء

دعوت  شمناندنيز عالوه بر ابتالءاتي كه عام مسلمانان با آن مواجه ميشوند ، از سوي كفار و 
 مورد انواع اذيتها و دسايس قرار ميگيرند . اهلل متعال ميفرمايد : 

      9          

     8      األنعا(/م4) 
آزارى  بر تكذيب و [ و و مورد آزار قرار گرفتند مسلماً پيش از تو رسوالنى تكذيب شدند ]” 

.  اى نيست را تغيير دهنده اهللهاى  سنّت ، و دند تا يارى ما به آنان رسيد، شكيبايى ورزي كه ديدند
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“   [ به تو رسيده است در آياتى كه پيش از اين نازل شده قطعاً بخشى از سرگذشت پيامبران ] و

     8     2    

         /الحجر(  ـ) 
براى دفع  ( پس ].) شوى ، دلتنگ مي [ ميگويند مشركان ما مي دانيم كه تو از آنچه ]” 

( 8.) از سجده كنان باش ستايش تسبيح گوى و [پروردگارت را همراه با سپاس و دلتنگى
“   ، بندگى كن پروردگارت را تا هنگامي كه تو را مرگ بيايد و

 9             (/الروم0) 
نان كه آمبادا  ، و [ حق است پيروزى تو در مورد يارى و ] اهلل ةشكيبايى كن كه يقيناً وعد” 
 “  دارندى واسار سبك [ندارند تو را به ناشكيبايى و برپا شدن قيامت هاى حق و وعده به يقين ]
لعمل ابه اين معناست كه كردار آنها ترا به بيصبري و عدم تعقل و عكس “ اليستخفنك” 

و  ار گرفتههي قرنكشاند . واقعيتها نشان داده است كه اهل باطل هميشه در برابر دعوتگران دين ال
يده هي گردكردن اتهامات دروغين و دسايس مختلف خواسته اند كه سد راه دعوت دين البا وارد 

 خيزند . ميو از گمراهي و جهالتي كه در آن غرق اند به دفاع بر
ز ج ل اهلل در مكه مورد انواع أذيتها و آزار قريش قرار گرفتند و رسو اصحاب رسول اهلل 

 رد چارة ديگري نميديد . اينكه آنها را به صبر و تحمل توصيه ميك
عإُت راُسولا اَّللِا صالاى ا»  : ْسِا ِسٍر ي اُقوُل ألاِب عامااٍر، وا  ِه واسالاما  عالايإ َّللاُ عنإ عُثإماانا بن عافاانا، قاالا أُمِي عامااٍر:اصإرِبُوا آلا َّيا

 املستدرك للحاكم («)ماوإِعدُُكُم اْلإاناةُ 
 ياسر  را شنيدم كه به پدر و مادر كه رسول ا هلل  روايت است از عثمان بن عفان ” 

 “ميگفت : اي خانوادة ياسر صبر كنيد موعد شما جنت است 
چنانچه  ،مايد پس داعي مسلمان الزم است كه در مقابل آزار و اذيتي كه از مردم ميبيند صبر ن

نه صبر ا اينگودند. زيرو اصحاب گرامي شان و قبل از آنها تمام انبياي كرام صبر نمو رسول اهلل 
 از جملة اموريست كه بايد عزم و ارادة مؤمنين متوجه آن باشد .

            

        9       

  /آل عمران(18) 
مسلماً از كسانى كه پيش از شما كتاب  ، و هايتان امتحان خواهيد شد جان يقيناً در اموال و” 

، سخنان رنج آور بسيارى خواهيد  [ از كسانى كه شرك آوردند نيز ] آسمانى به آنان داده شده و
[ بپرهيزيد  از تجاوز از حدود الهى ] [ شكيبايى ورزيد و در برابر آزار اينان اگر ] ، و شنيد
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 “  . [ اين امورى است كه مالزمت بر آن از واجبات است . سزاوارتر است ]
را چنين نقل ميكند :  قرآن كريم سخنان لقمان 

         9       

     /لقمان(1) 
از  ه ]بر آنچ وازدار از كار زشت ب مردم را به كار پسنديده وادار و ! نماز را برپا دار و پسركم” 

ه كى است ، كه اينها از امور كن رسد شكيبايى [ به تو مي  كه درين راه ها سختى مشكالت و
 “  . مالزمت بر آن از واجبات است

 طلب كردن ابتالء و دفع آن : 
هي به سنت ال ويرد ـ گفتيم كه، ابتالء و آزمونها حتماً در برابر داعيان الي اهلل قرار ميگ 558

الء ابت رهمينگونه جريان داشته است . اما آيا معناي سخن اينست كه دعوتگر مسلمان خواستا
 گرديده براي وقوع آن تالش نموده و آنرا از خود دفع ننمايد ؟

دم ثر مراين مسئله به جواب تفصيلي و مشرح ضرورت دارد زيرا از جمله مسايلي است كه اك
 بخاطر توضيح بنابر سوء فهم از نصوص گرفتار اشتباه و خلط شده اند . اگرچه نيت بدي ندارند .

 اين مسئله ميگوييم : 
 همان ل : نخست از همه داعي مكلف است كه آگاهانه وبسوي اهلل متعال دعوت نموده واو

طبيق نموده است عمالً ت وسايل و شيوه هايي را بكار ببرد كه قرآن كريم بيان نموده و رسول اهلل 
 وابت قدم ثده و . بعد ازآن اگر اذيت ومصيبتي به او ميرسد بايد آنرا با صبر و تحمل مقابله نمو

 استوار باشد . 
دوم : اگر براي داعي ممكن بود كه خود را از آزار و اذيتهاي اهل باطل دور نگهداشته و مقابل 
شدن با آن بااليش واجب نيست ، ميتواند كه مطابق ظروف و شرايط خود را از واقع شدن در 

در  ابتالء حفاظت نمايد و كارهايي كه سبب مشكالت و مصايب ميشود ترك نمايد و حتي
بعضي حاالت دوري كردن از اسباب ابتالء واجب ميگردد . زيرا ابتالء و آزمايش باالي نفس 
خيلي گران تمام ميشود و فتنة است كه عاقبت آن مجهول است . شايد براي شخصي اين 
احساس دست دهد كه توان ثبات و ايستادگي در برابر ابتالء را دارد و با اين گمان ، در برابر 

بي پروا بوده و حتي به طمع حصول ثواب و يا بخاطر جلب توجة و تحسين مردم  ابتالءات
خواستار نزول آزمونها گردد . اما زمانيكه فتنه ها نازل گرديد ، از تحمل آن ناتوان گرديده و در 
آزمون ناكام ماند . چنانچه مردي را حكايت كرده اند كه هميشه ميگفت اي پروردگار مرا امتحان 

هرچه ميخواهي ابتالء كن ! من به تقديرات تو راضي و به ابتالي تو صابر خواهم بود ! كن و به 
” اما زمانيكه اهلل متعال او را به بندش بول مبتالء كرد ، فرياد ميزد و نزد اطفال رفته و ميگفت 
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“ عموي كذاب خود را با سنگ بزنيد

تر از ه باالزمونهايي قرار دهد كسوم : براي هيچ مسلماني جايز نيست كه خود را در برابر آ
واجه مبرداشت و توانش است . زيرا درين صورت در امتحان الهي ناكام مانده و به خسران 

 ميفرمايند :  ميگردد . رسول اهلل 
ساُه قاالُوا واكايإفا يُِذلُّ ن افإساهُ يُِذلا ن افإ  لإُمؤإِمِن أانإ لِ  ي ان إباِغي لاما َلا  واسا عانإ ُحذاي إفاةا قاالا قاالا راُسوُل اَّللِا صالاى اَّللاُ عالايإهِ » 

ِء لِماا َلا يُِطيُق   نت(اب الف)سنن الرتمذي ، كت« قاالا ي ات اعاراُض ِمنإ الإباَلا
نسان مؤمن فرمودند : سزاوار و درست نيست كه ا  روايت است كه رسول اهلل  از حذيفه ” 

خود را در  :فرمود  را ذليل ميسازد ؟ رسول اهلل خود را به ذلت بكشاند . گفتند : چگونه خود 
 “معرض ابتالء هايي قرار ميدهد كه توان تحمل آنرا ندارد 

ود عفو گار خچهارم : در بسياري از دعاهاي مأثور آمده است كه مسلمان بايد هميشه از پرورد
 ين دعاهااد . يگردو عافيت بخواهد . و عافيت شامل سالم بودن از هر نوع ابتالء و اشياي مؤذي م

 نشان ميدهد كه خود را نجات دادن از اذيت اهل باطل كار ممدوح است . 
ا تحت لشكري را چند روز قبل از وفات خود آماده ساخت ت پنجم : زمانيكه رسول اهلل 

دن با دشمن مقابل ش” را چنين وصيت كرد .  امارت اسامه بن زيد به سوي شام بفرستد . اسامه 
: اي دييشه بگوا هميكنيد زيرا نميدانيد شايد كه بوسيلة آنها تحت ابتالء قرار گيريد . لذرا آرزو ن

 “بار الها ! ما را از آنها كفايت كن و جنگ آنها را از ما باز دار 
 ميفرمايد :  اهلل 
                 

    /األحزاب(5) 
 ت دستغنيم [ را در حالى كه به پيروزى و شركت كننده در جنگ خندق كافران ] اهلل و” 

 ; داشتان بر[ جنگ را از مؤمن مشقت سختى و ] اهلل ، و اندوهشان برگرداند نيافتند با خشم و
“   ناپذير است تواناى شكست نيرومند وهمواره  اهلل و

ا بجنگ  از سياق اين آيت فهميده ميشود كه كفايت كردن اهلل متعال و پيش نيامدن ضرورت
نگ جه در مشركين نعمتي است كه اهلل متعال براي مؤمنين ارزاني نموده است . و واضح است ك

ات خود ذن در ن و به تكليف افتادو قتال انواع تكاليف ، درد و رنج بيشمار است و اگر اذيت شد
م منت ر مقامطلوب ميبود ، در آنصورت عدم احتياج به جنگ چيزي نميبود كه اهلل متعال آنرا د

 گذاري بر مؤمنان ذكر نمايد . 
ششم : رساندن آزار و اذيت از سوي اهل باطل به مسلمانان عمل نادرست و قطعاً غير 

ذيت رساني به اهل حق ميباشد از جملة سيئات اهل باطل مطلوب است . بلكه به اين اعتبار كه ا
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بحساب ميرود .. پس چگونه براي فرد مسلمان مناسب باشد كه  خود را بدست اهل باطل سپرده 
 و زمينة آزار و اذيت خود را خود فراهم سازد ؟

 ؟ يگرددمآيا اين تسليم شدن نوعي از تعاون بر انجام عملي نيست كه موجب خشم پروردگار 
 ؟ در آيا اين عمل به معناي انداختن نفس در هالكت ، تذليل و اهانت شخصيت خود نيست

 حاليكه تمام اين اعمال ناجايز ميباشد .
ا گفتن بت كه اكراه و جبر قرار ميگيرند اجازه داده اس تحت هفتم : اهلل متعال كساني را كه

ان مسلم باحت دال برين است كهكلمة كفر خود را از آزار و اذيت مشركين نجات دهد . اين ا
 اعد واقعو مس بايد اذيت و آزار ديگران را با وسايل مشروع از خود دفع كرده و در وقوع آن ممد

 نشود . 
ه مدينه داخل و لشكر تحت فرمانش از معركة موتة برگشته و ب هشتم : زمانيكه خالد بن وليد 

 ! ر كرديد! فرااي فرار كنندگان ! از راه اهللشدند ، مردم بر روي آنها خاك پاشيده و ميگفتند : 
 “ ان اند ه حمله كنندگاينها فرار كننده نيستند بلكه ان شاء اهلل دوبار“ فرمود :  اما رسول اهلل 

مشركين از  و همراهانش بخاطر رهايي از اذيت و ضرر درين واقعه ميبينيم كه خالد بن وليد
لقي رار تفبرگشته اند . مسلمانان اين برگشت شانرا  ميدان جنگ عقب نشيني كرده و به مدينه

ه اين واقعه ميديد . از زاوية ديگري ب نموده و آنها را مورد مالمت قرار دادند . اما سيد العارفين 
 از صحنة عقب نشيني مؤفقانة شانرا نوعي مؤفقيت و پيروزي شمرده و بيرون رفتن رسول اهلل 

 روزي وشدن تمام لشكر و اسير شدن شان ميرفت ، بعنوان پيخطرناكي كه در آن احتمال تلف 
 مر مطلوبالء اتغير موقعيت در ميدان جنگ تلقي نمود . اين حادثه نشان ميدهد كه دفع نمودن ابت

د گهدارناست و هر مسلمان بكوشد كه در صورت امكان خود را از واقع شدن در حاالت ناگوار 
جود هايي واذيت ديگران تسليم نمودن در جاييكه امكان رو برعكس ، خود را در مقابل آزار و 

 دارد امر ممدوح و حتي مشروع نميباشد . 
ار و و آز نهم : مسلمانان از مكه به حبشه هجرت نمودند تا خود و دين خود را حفاظت كرده

رت صو  اذيت قريش را از خود دفع نمايند . اين عمل صحابه كه به امر و تأييد رسول اهلل
بايد نلمان ت ثابت ميسازد كه دفع بالء و اذيت و عدم تسليمي در برابر آن جايز است و مسگرف

 خود را در هر صورتي تحت شكنجه و تجاوز دشمنان قرار دهد . 
قي آن ك حقينكتة ديگر اينكه ، نفس و جسم انسان در ملكيت مطلق او قرار ندارد . بلكه مال

جايز  اشد ،بون اينكه فائدة به اسالم و مسلمين داشته اهلل متعال است . پس تلف نمودن آن بد
عال اهلل مت ر راهنيست . و اينكه مردم بگويند : اين دعوتگر چقدر ثابت قدم و با جرئت است ! او د

 تا چه حد مشكالت را تحمل ميكند !!
هيچ فايدة به اسالم نميرساند و حتي درينصورت تحمل مشكالت به معناي خود نمايي ، رياء 
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 و طلب جاه و مقام نزد مردم بوده و چيزي جز وبال تحويل داعي نميدهد . 
تهاي قريش هيچ مانعي از قبول معاونت و پشتيباني ابوطالب در دفع اذي دهم : رسول اهلل 

 عنها ضي اهللرنميديد . درحاليكه ابو طالب به دين قوم خود بود . و زمانيكه ابوطالب و خديجه 
هيچ  ود قريشناميد و فرمود : تا زمانيكه ابوطالب زنده ب“ عام الحزن”ا وفات كرد ، آن سال ر

بيله وم و قزيرا بعد از ابوطالب كس ديگري در بين ق“ دست درازي و تجاوزي بمن كرده نتوانست
 دفاع نمايد .  اش نبود كه از پيامبر 

ي خزاعه را نزد از طايف برگشت و به منطقة حراء رسيد ، مردي از بن زمانيكه رسول اهلل 
مطعم بن عدي فرستاد و از مطعم بن عدي خواست كه او را حفاظت و حمايت كند تا بتواند كه 

در پناه او به  پيام پروردگار خود را به مردم برساند . مطعم بن عدي او را پناه داد و رسول اهلل 
 1مكه داخل شده و به دعوت خود ادامه داد 

اضي بود حمايت كاكايش را پذيرفته و ر ست كه رسول اهلل وجه داللت اين روايات چنين ا
 م بن عديه مطعكه از او در برابر قريش دفاع نمايد . اين واقعه و داخل شدن شان به مكه در پنا

نموده  د دفعنشان ميدهد كه براي داعي الي اهلل جايز است كه آزار و اذيت اهل باطل را از خو
 د . اگر چه اينكار با كسب حمايت فرد مشركي ممكن باشوخود را به آنها تسليم نكند . 

ت همچنان در تاريخ ميخوانيم كه چون مهاجرين حبشه به مكه برگشتند ، عدة شان تح
 حمايت بزرگان قريش و تعداد ديگري مخفيانه به مكه داخل شدند . 

بخاطر  نكتة خيلي مهمي را كه بايد بدانيم ، اينست كه؛ رغبت و كوششي كه داعي مسلمان
دفع اذيت و آزار مشركين نشان ميدهد ، به مقصد تمكين بيشتر و ايجاد فضاي مناسب تر براي 

بدست مي آوريم . ايشان در  نشر دعوت ميباشد . اين نكته را از روايتي در سيرت رسول اهلل 
را نزد چه كسي م” ايام حج نزد قبايل مختلف رفته و آنها را بسوي اسالم دعوت ميكرد و ميفرمود 

قوم خود برده و ازمن حمايت ميكند تا پيام پروردگار را به مردم برسانم ؟ زيرا قريش مرا از 
 2“ ساندن اين پيام مانع شده اند ر

 خالصۀ سخن در جلب و دفع ابتالء :
55  ـ از شرحي كه ارائه شد و ضمن آن آيات ،احاديث ، حوادثي از سيرت پيامبر  و

نكات  رديد ،گكه فقيه ترين مسلمانان در احكام اسالمي بودند ، تقديم عملكرد هاي صحابه كرام 
 ذيل براي ما كامالً واضح ميگردد : 

الف : اذيت و آزاري كه به دعوتگر مسلمان ميرسد به مثابة امراضي است كه ممكن است هر 
====================================================== 

 28ـ امتاع األسماع ص1
 31امتاع األسماع صـ 2

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

455  

واقع  كسي به آن مصاب گردد . پس همچنانكه امراض را دوست نداشته و عالقة با آن ندارند و
شدن عمدي در امراض را نميخواهند و اين عدم رغبت در ايمان آنها به تقدير و توكل شان قدح 
و ضرري وارد نميكند ، به عين ترتيب عدم رغبت و تمايل به واقع شدن در معرض آزار و اذيت 

 اهل باطل ضرري به ايمان و توكل داعي نميرساند . 
ت رك دعوتاذيت اهل باطل نبايد سبب عقب نشيني و ب : احتمال واقع شدن در برابر آزار و 

 د . بلكهن گردگردد . اما دعوتگر مسلمان نبايد عمداً كاري كند كه سبب جلب آزار و اذيت ديگرا
ز ااست  بايد بكوشد كه با استفاده از تمام وسايل مشروعي كه در قرآن و حديث ذكر گرديده

 وقوع آن جلوگيري نمايد . 
رفت گقرار  وجود بكار گرفتن تمام وسايل مشروع باز هم مورد آزار و اذيتج : اگر داعي با 

در  مام امورتريان ، بايد از اهلل متعال كمك خواسته و صبر را پيشه كند . و يقين داشته باشد كه ج
اقع رگز وهتصرف اهلل واحد است و هر چه را او تعالي بخواهد واقع ميشود و آنچه را نخواهد 

  حول و َل قوة إَل ابهللا .و َلنميگردد . 
 سوم : ترحم و مهرباني : 

50 ي ـ يكي از صفات اخالقي خيلي مهم و اساسي براي هر دعوتگر ، ترحم و مهربان
 ري ازميباشد و قبل ازينكه در بحث حاضر اهميت آنرا در شخصيت دعوتگر بيان كنيم ، شما

 است .  احاديث نبوي را ذكر مينماييم كه درين مورد روايت شده
)صحيح « َلا ي ارإحاُم النااسا  ما َلا ي ارإحاُم اَّللاُ مانإ يإِه واسالا  عالا ى اَّللاُ عانإ جارِيِر بإِن عابإِد اَّللِا قاالا قاالا راُسوُل اَّللِا صالا » 

 البخاري ، كتاب التوحيد(
ميكند بر نم فرمودند : اهلل متعال رح روايت است كه رسول اهلل  از جرير بن عبداهلل ” 

 “ كسيكه بر مردم رحم نميكند 
ُُهمإ يإِه واسالا  عالا ى اَّللاُ عانإ عابإِد اَّللِا بإِن عامإرٍو قاالا قاالا راُسوُل اَّللِا صالا »  ارإِض ما الرااِْحُونا ي ارإْحا ُوا مانإ ِف األإ  الراْحإاُن ارإْحا

 تاب الرب و الصله()سنن الرتمذي ، ك« ي ارإْحاإُكمإ مانإ ِف السامااِء 
هلل رحمن بر فرمودند : ا از عبداهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما روايت است كه رسول اهلل ” 

ت بر ان اسرحم كنندگان رحم ميكند، شما بر كسانيكه در زمين اند رحم كنيد تا كسيكه در آسم
 “ شما رحم كند 

ُ عانإُه قاالا ق ا »  ُ عا  صالا اَّللاِ  بالا راُسولُ أانا أاابا ُهراي إراةا راِضيا اَّللا اق إراُع بإُن حااِبٍس لايإِه واسالاما احلإاسانا بإ ى اَّللا نا عاِليٍي واِعنإداُه األإ
اق إراُع ِإنا ِل عاشاراًة ِمنإ الإوا  ُ عالايإِه واسالاما ُثُا  ِه راُسوُل اَّللاِ ُهمإ أاحاًدا ف اناظارا إِلايإ ب الإُت ِمن إ  ماا ق ا لادِ التاِميِميُّ جااِلًسا ف اقاالا األإ  صالاى اَّللا

 )صحيح البخاري ،كتاب األدب(« قاالا مانإ َلا ي ارإحاُم َلا يُ رإحاُم 
حسن فرزند علي رضي اهلل عنهما را  روايت است كه گفت : رسول اهلل  از ابوهريره ” 

اكنون هيچ يكي  بوسيد . اقرع بن حابس تميمي كه در آنجا حاضر بود گفت : من ده پسر دارم تا
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 “ فرمودند : كسيكه رحم نكند رحم كرده نميشود  از ايشان را نبوسيده ام ! رسول اهلل 
ُ عان إُهماا عانإ الناِبِي صالاى»   تُطإِعمإهاا  ناارا ِف ِهراٍة راباطات إهاا ف الامإ قاالا داخالاتإ امإراأاةٌ ال ِه واسالاما  عالايإ اَّللاُ  عانإ ابإِن ُعمارا راِضيا اَّللا

ارإِض   ْللق(بدء ا )صحيح البخاري ، كتاب« واَلاإ تاداعإهاا َتاإُكُل ِمنإ خاشااِش األإ
ه جهنم بفرمودند : زني بخاطر مردن يك پشك  روايت است كه رسول اهلل  از ابن عمر ” 

اي خود ريگر برفت ، او پشك را بسته بود كه نه خود طعام ميداد و نه ميگذاشت كه از حيوانات د
 “شكار كرده وبخورد )تا آنكه از گرسنگي مرد ( 

51  ـ برجسته ترين صفت اخالقي رسول اهلل رحمت و شفقت بر امت شان بود . اهلل 
 متعال در توصيف شان ميفرمايد : 

            

     /التوبه(18)
شوار ر او دبمشقت افتادنتان  يقيناً پيامبرى از جنس خودتان به سويتان آمد كه به رنج و” 
  “  ستامهربان  نسبت به مؤمنان رؤوف و ، و [ شما دارد هدايتِ ، اشتياق شديدى به ] است

نم تش جهت خود را از هر چيزي كه منتهي به آاز كمال مهرباني و شفقت شان اينبود كه ام
 ميشود برحذر داشته است . چنانچه در حديث نبوي چنين تمثيل گرديده است : 

رًا فاجاعالاتإ ماثاِل راُجٍل اسإت اوإقا ماثاِلي واماثاُل أُماِِت كا  ما ِإّنااا واسالا لايإهِ عانإ أاِب ُهراي إراةا قاالا قاالا راُسوُل اَّللِا صالاى اَّللاُ عا »  دا َنا
 ل()صحيح مسلم ، كتاب الفضاي«  حاُمونا فِيهِ مإ ت اقا ن إتُ الداواابُّ واالإفارااُش ي اقاعإنا فِيِه فاأاَنا آِخٌذ ِبُجازُِكمإ واأا 

دي است كه فرمودند: مثال من و شما مانند مر روايت است كه رسول اهلل  از ابوهريره ” 
رفته ان شما گد تنبو پروانه ها خود را در آتش بياندازند . من از بن آتشي را بيافروزد پس خزندگان

 “و نميگذارم كه خود را در آتش بياندازيد . ولي شما بازهم در آتش داخل ميشويد 
 ضرورت ترحم و دلسوزي براي داعي : 

5 ال عـ دعوتگر مسلمان بايد قلب سرشار از محبت و شفقت نسبت به بندگان اهلل مت
ظهر د بايد مينمايمهميشه خود را خيرخواه و ناصح آنها بداند . و دعوتي كه به آنها تقديم  داشته و

ه و ت داداين شفقت ومهرباني باشد. زيرا قبول همين دعوت است كه آنها را از آتش ابدي نجا
 بسوي جنتهاي بيكران و خوشنودي اهلل متعال رهنمون ميشود . 

 عمتي كهرين نيي را بخواهد كه براي خود ميخواهد و بزرگتاو بايد براي انسانها تمام چيزها 
رين دميشه هبراي خود ميخواهد و در پي آن تالش ميكند ، ايمان و هدايت الهي است . پس بايد 

 سعي و تالش باشد كه ايمان و هدايت نصيب آنها نيز گردد . 
فرزندانش از سختيها و حيثيت داعي در بين مردم مانند پدر شفيق مهرباني استكه بخاطر نجات 

هالكت ، هرنوع مشقت و تكليف را متحمل ميشود . اما چه هالكت و تباهي بزرگتر از گمراهي و 
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تمردي است كه در مقابل اهلل متعال صورت گرفته و موجب هالكت ابدي ميگرددد . از 
از همينجاست كه داعي مسلمان با نشر دعوت اسالم ميكوشد تا متمردين و سركشاني را كه 

 شريعت الهي بيگانه شده اند انذار نموده وآنها را از هالكت ابدي و خسران مبين نجات دهد . 
 ردم ومداعي مهربان و رحيم به هيچ صورتي از دعوت مردم دستبردار نميشود و روگرداني 

ي ت خيلعدم پذيريش آنها هيچگاهي سبب خستگي و يأس او نميگردد . زيرا عاقبت بد و سرنوش
عوت به دقبول  عصيانگران را ميداند و اينرا نيز درك ميكند كه اعراض و روگرداني او ازدردناك 

هيچ  ين درسبب ناداني و جهالتي است كه در اثر عوامل مختلفي دامنگيرش گرديده است . بنابر
بت به امتشان نس حالتي از دعوت آنها دستبردار نيمشود . چنانچه در فقرة قبلي شفقت رسول اهلل 

ده هربان بومفق و طي مثالي بيان كرديم ، به همانگونه تمام پيامبران الهي نسبت به امت خود مش را
 و قرآن كريم مثالهايي زيادي از آنها را ذكر نموده است . 

 در حكايتي كه از نوح عليه السالم تقديم مينمايد ، ميفرمايد :
                 

      /األعراف(5)
،  پرستيدبرا  اهلل!  : اى قوم من ، پس به آنان گفت ، نوح را به سوى قومش فرستاديم به يقين” 

  “  ترسم عاً از عذاب روزى بزرگ بر شما مي ، من قط كه شما را جز او معبودى نيست
ز اه مملوء كاين كلمات تنها از قلبي صادر ميشود “ من بر شما از عذاب روز بزرگ ميترسم ” 

ح كه نوشفقت و مهرباني بوده و جز خير و خوبي آرزوي ديگري نداشته باشد . همچنان زماني
 ن گفت : عليه السالم را به گمراهي متهم نمودند ، در جواب شا

    1          1 

          األعراف(1  ـ) 
ز سوى ااى  ، بلكه من فرستاده من نيستانحرافى در  ! هيچ گمراهى و : اى قوم من گفت” 

يرخواهى خبراى شما  ، و سانمهاى پروردگارم را به شما مي ر ( پيام1.) پروردگار جهانيانم
“  ( .) دانم كه شما نمي دانيد حقايقى را مي اهلل از سوى  كنم ومي

با  وده مشاهده ميكنيم كه جواب نوح عليه السالم مملوء از شفقت ، مهرباني و لطف بو
يستة ناشا جمالت خيلي زيبا و ترحم آميز آنها را مخاطب قرار ميدهد و از سوء ادب و برخورد

خاطر بشان به غضب نمي آيد زيرا ميداند كه آنها قوم جاهل اند و داعي دلسوز هيچ وقتي 
 .  شخص خود به غضب نمي آيد بلكه زماني به خشم مي آيد كه محرمات الهي پايمال گردد

بر آن نوح عليه السالم در جواب آنها ميگويد كه او ناصح و خير خواه ايشان است . عالوه 
شان تقديم ميكند و باوجود اينكه آنها ييعني سخن مفيد و نافع را با تمام اخالص و خيرخواهي برا
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سخنان نادرست و خالف واقع به نوح عليه السالم نسبت ميدهند بازهم نوح عليه السالم اصرار 
كه او رسول و فرستادة پروردگار عالميان است و آنچه ميگويد سراسر حق بوده و قبول ميورزد 

آن واجب است و در قبول اين پيام براي شما رحمت است و نشاندهندة رحمتي است كه در 
 قلب او نسبت به امتش موج ميزند . 

 احساس ترحم ، تحمل اذيت جاهالن را آسان میسازد :
 5 وقت ، تحمل آزار و اذيتي را كه از سوي انسانهاي جاهل ـ احساس ترحم و شف 

گارش به پررد بيخرد متوجة داعي ميگردد ، آسان ميسازد . زيرا دعوتگري كه با پيوند ايماني با
ينگرد نها مبلندترين درجات كمال انساني نايل گرديده است ، از اوج بزرگواري و كمال بسوي آ

ع چه به نفرك آنيبيند كه مصروف بازي هاي جاهالنه اند و از دو آنها را به مثابة اطفال صغيري م
ا در ت آنهشان است عاجز اند . به همين علت است كه داعي نبايد از مقابل شدن باآزار و اذي

دد و مقابل نصيحت و خيرخواهي خود و اعراض آنها از قبول دعوت دچار تعجب و اشتباه گر
و فرياد اايي و آنرا از آتش و يا چيز موذي ديگري دور نمآنها را مانند طفلي ميبيندكه ميخواهي 

 اند !!هد رسزده و با خشم وغضب بسوي تو مينگرد و اگر توان داشته باشد حتماً اذيتي بتو خوا
 ار آنهاا انكبه همين سبب است كه داعي هيچ وقتي متعجب و نااميد نميشود بلكه هر باري كه ب

ع ول هر نودة قبديگر دعوت را براي شان تقديم مينمايد و آما روبرو شود ، با رد ديگر و با شيوة
 بودند بر همين سنت كه پيشوا و قدوة داعيان الي اهلل است ، آزار و اذيت آنها ميباشد . رسول اهلل 

ي اهد قوم اللهم ”. ايشان باربار به دعوت قريش پرداخته و در مقابل آزار و اذيت شان ميفرمود : 
 “اي پروردگار ! قومم را هدايت كن زير آنها نميدانند“ ”  فإنهم ال يعلمون

جاد و اي يقيناً قلبي كه مملوء ازترحم و مهرباني باشد هيچگاهي از اعراض مردم از دعوت
ل نهاي جاهانسا موانع در برابر سير دعوت خسته و دلتنگ نميشود . زيرا ميداند كه جانب مقابل او

 يرند . گقرار  دلسوزي ميباشند و نبايد مورد مؤاخذه و مجازاتاند، به همين علت سزاوار ترحم و 
 اهلل متعال ميفرمايد : 

          األعر(/1اف)
 “ جانب عفو را اختيار كن و به نيكي امر كن و از جاهالن روبگردان ” 
 

 ت را ببار مي آورد : ترحم ، عفو و گذش
54  ـ ماداميكه دعوتگر مسلمان با نظر ترحم و دلسوزي به سوي مردم مورد دعوت

 خويش مينگرد ، از بديهاي آنها كه در مقابلش مرتكب ميشوند عفو و گذشت ميكند . 
 اهلل متعال ميفرمايد : 
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          األعر(/1اف)
 “ جانب عفو را اختيار كن و به نيكي امر كن و از جاهالن روبگردان ” 

 اده واين صفت و شيوة برخورد با كساني است كه دعوت داعي را با آزار و اذيت جواب د
 مراتبايد ببدر مقابل او موانع ايجاد ميكنند . پس عفو وگذشت او در برابر دوستان و اصحابش 

 بيشتر و وسيعتر باشد . 
           /آل عمران(15)
 “ آنها را عفو كن و برايشان مغفرت طلب كن و با آنها مشورت نما ” 
 

 درشتخويي، مردم را پراگنده میسازد : 
55 ه و غليظ القلب ،درشت خوي و ـ دعوتگري كه از لطف و مهرباني محروم بود

سوي بم را بدخلق باشد ، هيچگاهي در ميدان دعوت الي اهلل مؤفق نگرديده و نميتواند كه مرد
ته و خود جلب نمايد . زيرا طيبعت انسانها چنين است كه از شخص بدخوي و خشن نفرت داش

اعي دچون سخن  نميخواهند كه سخن او را اگر چه صدق و درست باشد بشنوند و قبول كنند .
به  اده ودزماني مورد قبول واقع ميگردد كه شنوندة آن با قلب باز و خاطر آرام به آن گوش 

ق بدخل مزاياي آن فكر نمايد . و اين روي آوري و گشايش قلب در برابر انسان درشت خوي و
ر خطاب به د حتي پيامبرش را نيز مستثني قرار نداده و ناممكن است و مشاهده ميكنيم كه اهلل 

 ايشان ميفرمايد : 
                  

(15آل عمران/)                                                                                               
ت خوى اگر درش ، و با آنان نرم خوى شدى اهلل[ پس به رحمتى از سوى  ! پيامبر اى ]” 

 “  نده مي شدندگسخت دل بودى از پيرامونت پرا و
جز سخن حق  ممكن است ، در حاليكه رسول اهلل  زمانيكه وقوع چنين امري در برابر پيامبر 

گر آنكريم ادة قرد ، بازهم بنابر فرمونميگويد و هميشه از جانب اهلل متعال مورد تأييد قرار دار
تگران س دعودرشتخويي از جانب ايشان بكار برده شود ، مردم از ماحول شان پراگنده ميشود . پ

ز ه و ااين عصر اگر درشت خوي و بدخلق باشند چگونه ممكن است كه مردم به آنها انس گرفت
 ايشان نگريزند !!

ال ميخواهيم كه از پرورگار شان بترسند و اگر ترحم ، بنابرين از تمام دعوتگران دين اهلل متع
مهرباني ، شفقت و دلسوزي در قلب شان وجود ندارد ، بكوشند كه اين معاني و مفاهيم ارزشمند 
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را در خود ايجاد نمايند و با بدزباني ، درشت خويي ، بدخلقي و سنگدلي خود مردم را از اسالم 
ات نيكو عاجز اند ، هم بخير خودشان وهم بخير دعوت متنفر نسازند . و اگر از كسب اين صف

 است كه كار دعوت را ترك نموده و قبل از هر چيز ديگر به اصالح نفس خود بپردازند .

 چهارم : تواضع : 

 تكبر ، جهالت و حماقت است : 

5  ـ اگر به صفت قبيح تكبر دقت نماييم . خواهيم ديد كه تكبر جز حماقت و
 ت نفسي ندارد و دليل قاطعي برين امر است كه انسان متكبر هم از شناخجهالت اساس ديگر

 خود عاجز مانده است و هم پروردگارش را به صورت درست و آنچنانكه شايستة او است
ياء ه كبرنشناخته است . زيرا اگر پروردگارش را به صورت درست ميشناخت ، حتماً ميدانست ك

د . است وهيچكسي حق منازعه در آنرا ندارد ندار و عظمت مخصوص پروردگار و خالق جهان
 ميفرمايد :  چنانچه رسول اهلل 

ُ عالا »  َّيا  ي اُقوُل اَّللاُ سالاما وا يإِه عانإ ابإِن عابااٍس قاالا قاالا راُسوُل اَّللِا صالاى اَّللا ُء رِداائِي واالإعاظاماُة ِإزاارِي فامانإ  ُسبإحااناُه الإِكربإ
زاعاِّن واا  كتاب الزهد(  ،)سنن ابن ماجه « ِحًدا ِمن إُهماا أالإقاي إتُهُ ِف الناارِ َنا
اء رداي منست ميفرمايد : كبري فرمودند : اهلل  روايت است كه رسول اهلل  از ابن عباس ” 

ر نكه دو عظمت ازار منست )از باب استعاره است يعني اين دو صفت خاص من است و مانند اي
 بوده ديگري شريك بوده نميتواند درين دو صفت نيز كسي با من شريك رداء و ازار كسي كس

 “ نميتواند ( كسيكه درين دو صفت با من منازعه كند او را در آتش مي اندازم 
ب انسان متكبر اگر خود را به صورت درست ميشناخت ، ميدانست كه آغازش يك قطره آ

ود خحد ر ز نفس خود خجالت ميكشيد و دبدبو و انتهايش جيفة گنديده و منفور است . آنگاه ا
 مي ايستاد . 

ن ، آدازة محمد بن حسين بن علي ميگويد : تكبر در قلب كسي داخل نميشود مگر اينكه به ان
 “كم يا بيش از عقلش كاسته ميشود 

 جزاي متكبران : 

5  ـ بزرگترين جزاي متكبر اينست كه از پند و عبرت گرفتن از آيات پروردگار
ش ل بر قلب متعاميگردد . زيرا تكبر مانع ميگردد كه حق را قبول نمايد و در نتيجة آن اهللمحروم 

ار روردگپمهر زده و از آيات خود منصرفش ميگرداند و در آخر كار نا اميدي ، خسران و خشم 
ت ده اسشنصيبش گرديده روانة جهنم ميگردد و از تمام نعمتهايي كه نصيب انسانهاي متواضع 

 يشود . اهلل متعال ميفرمايد : محروم م
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           /األعراف(14) 
تم [ آيا فهم تكبر مي كنند از] به زودى كسانى را كه در روى زمين به ناحق گردنكشى و” 

 “  بازميدارم
          9      

        9    /غافر(5) 
ن اي ند ]ميكن هستيز ادله وج، م آنكه دليلى براى آنان آمده باشد بى اهللكسانى كه در آيات ” 

 بر دل هر اهللگونه  اين ; نزد اهل ايمان مايه دشمنى بزرگ است واهلل [ نزد  عمل زشتشان
“  [ مي نهد بختى تيره ، مُهر ] گردنكش زورگويى

         9    

    /غافر(0) 
،  دبر ورزنمن تك ، آنان كه از عبادت : مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم پروردگارتان گفت و” 

 “   رسوا به دوزخ درآيند به زودى خوار و
               

   /القصص(8) 
ط تسل و [ آخرت را براى كسانى قرار ميدهيم كه در زمين هيچ برترى پرارزش آن سراى ]” 

“   [ براى پرهيزكاران است نيك سرانجام ] و ; هيچ فسادى را نمي خواهند و

 ميفرمايند :  رسول اهلل 
 «باارِينا ف اُيِصيبُهُ ماا أاصااب اُهمإ ِف اْلإا ياذإهاُب بِن افإِسِه حاَّتا يُكإتابا  َلا ي ازااُل الراُجلُ » 

 (و الصله ، عن سلمة بن األكوع )سنن الرتمذي ، كتاب الرب                                            
س پيشود م شخصي هميشه خود را در تكبر بلند ميبرد تا آنكه در جملة ستم پيشگان نوشته” 

 “همان جزاي برايش ميرسد كه به آنها رسيده بود
ُ عالايإِه واسالا »   « ِه ِمث إقااُل ذاراٍة ِمنإ ِكربإٍ مانإ كاانا ِف ق الإبِ ناةا يادإُخُل اْلإا  الا َلا ما قا عانإ عابإِد اَّللِا عانإ الناِبِي صالاى اَّللا

 صحيح مسلم ، كتاب اْلميان()                                                                                
ميشود كسيكه فرمودند : به جنت داخل ن روايت است كه رسول اهلل  از عبداهلل بن مسعود ” 

 “ در قلبش به اندازة يك ذره كبر باشد 
ُزااِعيِي عانإ الناِبِي صالاى اَّللاُ » هإِل النااِر ُكلُّ عُُتلٍي جاوااٍظ الا ... أاَلا أُخإرِبُُكمإ ِبِا واسالاما قا  لايإهِ عا  عانإ حاارِثاةا بإِن واهإٍب اْلإ

 )صحيح البخاري ، كتاب األدب(« ُمسإتاكإرِبٍ 
م شما را از فرمودند ..... آيا خبر ده )از حارثه بن وهب خزاعي روايت است كه رسول اهلل 

 “كبر متاهل آتش ، هر انسان بدزبان ، بدخلق و 
 از تكبر :  نهي
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58 . اما  ـ در آيات و احاديثي كه ذكر نموديم ضمناً از تكبر نهي صورت گرفته است
 :  رمايدنصوص ديگري نيز وجود دارد كه صراحتاً از تكبر نهي نموده است . اهلل متعال ميف

   8               

  /( 18)لقمان 
دپسند هيچ خو  اهلل ، همانا غرور راه مرو در زمين با ناز و ، و متكبرانه روى از مردم برمگردان” 

 “   فخرفروش را دوست ندارد
 

 حقيقت تكبر : 

5  ـ در حديثي كه امام مسلم در صحيح خود روايت كرده است رسول اهلل ا كبر رت
 چنين تعريف نموده است : 

 « ُ ُخُل اْلإاناةا مانإ كا ما قاالا َلا  واسالا لايإهِ عا عانإ عابإِد اَّللِا بإِن ماسإُعوٍد عانإ الناِبِي صالاى اَّللا انا ِف ق الإبِِه ِمث إقااُل ذاراٍة ِمنإ ِكربإٍ  يادإ
يٌل َيُِبُّ ناًة قاالا إِ ُه حاسا عإلُ بُُه حاسانًا وان ا قاالا راُجٌل ِإنا الراُجلا َيُِبُّ أانإ ياُكونا ث اوإ  ْلإاماالا الإِكب إُر باطاُر احلإاقِي واغامإُط انا اَّللاا َجِا

 )صحيح مسلم ، كتاب اْلميان( « النااِس 
يشود كسيكه فرمودند : به جنت داخل نم روايت است كه رسول اهلل  از عبداهلل بن مسعود ” 

يبا علين زنيك ذره كبر باشد . مردي گفت : كسي خوش دارد كه لباس نيكو و در قلبش به اندازة 
و زيبايي را  زيباست فرمودند : اهلل  داشته باشد ) آيا اين هم در جملة كبر است؟( رسول اهلل 

 “ ست ادوست دارد . ولي تكبر زيرپا كردن حق )گردنكشي در برابر حق (و حقير شمردن مردم 
اس ين احسكه حق را نپذيرد و ديگران را نسبت به خود حقير بداند . و ايعني تكبر اينست 

كه به حالي است كه او را بسوي رذايل و مهلكات ميكشاند . او از قبول حق خود داري ميكند در
 حقانيت آن متيقن است . 

  5              
 (14النمل/)                                                                                                              

نه ، ستمكارا آنها را در حالى كه باطنشان به الهى بودن آن معجزات يقين داشت و” 
 “  ؟ . پس با تأمل بنگر كه سرانجام مفسدان چگونه بود ه انكار كردندجويان وبرترى

 يرا خودزبيند به خطاي خود اعتراف نميكند ، تقصير خود را نميپذيرد و كار بد خود را نيك مي
 ميفرمايد :  را خيلي بزرگ ميپندارد . در حاليكه رسول اهلل 

 .« رإِء بنفإِسهِ ُب الإما ِإعإجااواهاًوى ُمت اباٌع ، وا فاأاماا الإُمهإِلكااُت : فاُشح  ُمطااعٌ ، » 
 (املعجم الكبري للطرباِن عن ابن عمر)                                                                     

اما مهلكات سه چيز اند : بخلي كه از آن اطاعت صورت گيرد ، هواي نفس كه از آن پيروي ” 
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 “فريفته شدن انسان به نفس خودشود ، مغرور و 
 زا به همين علت انسان متكبر ديگران را حقير ميپندارد و هيچ ارزشي به ديگران قايل نميباشد .

حان را ت ناصچيزهاييكه نميداند از آنها سؤال نميكند ، تعليم ديگران را قبول نميكند ، نصيح
ا رصفت او  ناء وثران ميخواهد كه هميشه نميپذيرد . زيرا او خود از ديگران برتر ميداند و از ديگ

 نها خودشتد كه بر زبان داشته باشند . از همنشيني و صحبت با اهل خير اباء ميورزد و گمان ميكن
 نجات مييابد وديگران همه در معرض هالكت قرار دارند . 

 اسباب تكبر : 

50 ودرت و حسب ـ بزرگترين سبب كبر اينست كه انسان بخاطر مال ، جاه ، علم ، ق 
رايش تها را بن نعمنسبي كه دارد گرفتار خود پسندي ميگردد و اينرا فراموش ميكند كه اهلل متعال اي

ه خود بو را ارزاني نموده است و اگر بخواهد به آساني از وي باز ميستاند . اين خود پسندي ا
 ارد . انگ ي ارزش ميبزرگبيني ميكشاند و خود را برتر از ديگران دانسته و مردم را حقير و ب

 
 عالج تكبر : 

51  ـ يگانه عالج اين مرض مهلك و صعب العالج اكتساب تواضع حقيقي است كه از
از  د قبلطريق كسب معرفت يقيني ممكن است . به اين معنا كه شخصي كه گرفتار تكبر است باي

رك دخوبي خود را بهر چيز ديگر پروردگار واحد و قهار را بخوبي بشناسد و بعد از آن حقيقت 
يچ هست و انمايد . در آنصورت است كه ميداند كه كبرياء و عظمت منحصراً شايستة اهلل واحد 
هلك و مثومة كس ديگري حق ندارد كه ذرة از كبر را در قلب خود راه دهد . زيرا تكبر مانند جر

 ن درر ايماسبب ميشود كه نو خطرناكي است كه صدها مرض ديگر از آن توليد ميشود . تكبر
 د . نيك انسان مكدر و نابود شو و اعمال قلب خاموش گرديده

ر دست و اانسان بايد قدر نفس خود را بشناسد ، او كه از يك قطرة بي ارزشي بوجود آمده 
 شد . اينته بانهايت امر به جيفة بدبويي مبدل ميگردد كه كسي توان نزديك شدن به او را نميداش

ز فضل همه ا به خود بزرگبيني كشانده است چون مال ، علم ، جاه و مقامهمه چيزهايي كه او را 
  و عطاي پروردگار است و اگر اهلل بخواهد تمام آنرا از وي بازپس گرفته ميتواند.

ي آن نابو بعد از آن اسبابي كه او را بسوي تكبر ميكشاند يكايك تحت دقت قرار داده و در
 كه آنچه د ديدنازد با چيزهاييكه نميداند مقايسه كند خواهبكوشد . مثالً علمي را كه به آن مي

 نميداند بمراتب بيشتر از آنچيزي است كه ميداند . 
         /(85)اإلسراء 
 “ و داده نشده ايد شما از علم مگر اندكي ” 
        /يوسف() 

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

 

      

464 

 “ و باالتر از هر صاحب علمي ، عالم ديگري است ” 
پس چرا خود پسندي و تكبر داشته باشد ؟ در حاليكه علم حقيقي آنست كه معرفت 

قي ضايل اخالبر ف وپروردگار متعال را در پي داشته و انسان را از حماقتهايي مانند تكبر مانع شود 
 مانند تواضع آراسته سازد . 

ي و دپسندتي كه اداء ميكند و تقواييكه شخص متكبر در خود ميبيند نبايد سبب خواما عباد
داند كه جا ميكفخر فروشي در برابر اهلل متعال و تكبر بر خلق اهلل گردد . زيرا اين مسكين از 

جهول قبت معبادت او مقبول پروردگار بي نياز بوده و او در جملة صالحان داخل است . چون عا
 ا نزد اهلل تزكيه كردن كار ممنوع و ناپسند . است و خود ر

           /النجم() 
“ پس خود ستايي نكنيد ، اهلل داناتر است به آنكه تقوا گزيده است ” 

ر بادات باي عبا اد عبادات عبارت از حق اهلل متعال بر بندگان است . پس بنده را نمي سزد كه
رده ا بجا آورتعال ماهلل متعال منت گذاشته و بر مخلوقات او تعالي تكبر نمايد. در حاليكه حق اهلل 

 و اينكار نيز به توفيق اهلل متعال برايش ميسر گرديده است .
                /األعراف() 
اگر  و،  كرد [ هدايت ها نعمت ست كه ما را به اين ]اهلل ا خاصها  همه ستايش : و ميگويند” 

 “   يافتيم كرد هدايت نمي  ما را هدايت نمي اهلل 
رين الص تاين چگونه تقوا و عبادت است كه صاحبش را از منازعه كردن با اهلل متعال در خ

ها وت آسمانز ملكاز نميدارد و او را از آلوده شدن به رذيلتي باز نميدارد كه شيطان را احق او ب
 اخراج نموده و تا روز قيامت ملعون و مطرود گردانيد ؟

م رابر آددر ب مگر او گناهي جز اين كرده بود كه از قبول امر اهلل متعال مبني بر سجده كردن
 “هستم!! من از او بهتر” ود بزرگبيني شد و گفت : عليه السالم امتناع ورزيده و گرفتار خ

 ران نيزو پد به همينگونه در مورد مال ، جاه ، قوت ، كثرت پيروان و انصار ، فخر به انساب
ماني زيد و آبايد گفت كه تمام اينها از اباطيل و وسوسه هاي شيطان است . زيرا مال گاهي مي 

زي را يچ چينابود ميگردد و قوت انصار و پيروان ه ميرود ، سلطنت و قدرت در زير چرخ روزگار
 از انسان دفع كرده نميتواند . 

              /التوبه(5) 
لى و،  دشگفت زده كر ، آن زمان كه فزونى افرادتان شما را مغرور و [حنين نبرد روز ]” 

“ ،  [ چيزى از خطر را از شما برطرف نكرد فزونى عدد ]

فخر كردن به حسب و نسب به معناي فخر كردن به استخوانهاي فرسودة است كه اگر از 

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

465  

گردش ايام باقي مانده باشد !! در حاليكه پدران صالح از فرزندان گمراه خود هيچ مصيبتي را دفع 
 كرده نتوانسته اند . 

           8    

                   

                   

             (/4ـ  45هود) 
سرم از كه پ ! به راستى گارا: پرورد گفت [پروردگارش را ندا داد و پيش از توفان نوح ] و” 

 اهلل( 45). انىتو بهترين داور [ حق است و به نجات خاندانم ات ] يقيناً وعده خاندان من است و
، پس  تته اس[ كردارى ناشايس داراى ، او ] ! به يقين او از خاندان تو نيست : اى نوح فرمود

آگاهان ا از نادهم كه مباد اندرز مي همانا من ترا  ، چيزى را كه به آن علم ندارى از من مخواه
 خواهم بهتو ب ! من از اينكه چيزى را كه به آن علم ندارم از : پروردگارا ( نوح گفت4.) باشى

“( 4). بر من رحم نكنى از زيانكاران خواهم بود اگر مرا نيامرزى و برم و تو پناه مي 
5 ت يقر آن تقديم كرديم ، حقـ با شرحي كه در مورد تكبر ، اسباب و عواقب و آثا

نيك  ثمرة تواضع براي ما بخوبي آشكار گرديد . يعني تواضع صفت متضاد و مقابل تكبر بوده و
ال را  متعمعرفت الهي و شناخت خويشتن ميباشد . به اين معنا كه انسانيكه قدر و منزلت اهلل

ته و گذاش كه تواضع را شناخت و بعد از آن جايگاه مقام حقيقي خود را درك نمود ناممكن است
 بسوي تكبر و غرور برود . 

ول قضع اين متوا اگر انسان متكبر ديگران را حقير دانسته و بمثابة غالم خود ميپندارد ، انسان
 را بياد دارد كه ميفرمود : ابوبكر صديق 

ال تعماهلل  هيچ كسي حق ندارد كه ديگري را حقير بشمرد . زيرا كوچكترين فرد مسلمان نزد” 
 “ خيلي بزرگ و با ارزش است 

ه فردي اينك اگر شخص متكبر از همنشيني با صالحين ، فقراء ، و ضعفاء اباء ميورزد با وجود
رد كه بياد دا ال رااز آنها بهتر از صدها تن متكبر است ، انسان متواضع هميشه اين فرمودة اهلل متع

 ميفرمايد : 
 9             

8    
را  نودى اوخوانند در حالى كه همواره خش ، پروردگارشان را مي  شام با كسانى كه صبح و” 
از  ]گانت نيا ديدزيور زندگى د در طلب زينت و ، و شكيبا دار ، خود را پايدار و طلبند مي 

 “  [ برنگردد به سوى ثروتمندان [ به آنان ] التفات
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ه ما گفتند ك مفسرين در شأن نزول اين آيت مينويسند كه صناديد قريش به رسول اهلل 
شينيم . ها بننميخواهيم كه در قطار ضعفاء و بيچارگاني مانند عمار ، صهيب ، بالل و امثال آن

بعد از  غ شدياهي اينها رااز آنجا بيرون كن و چون از صحبت ما فاروقتيكه ما را به مجلس ميخو
 آن هر كسي را ميخواهي نزد خود بخواه !! 

ر ه خواستاكاين آيت را نازل نمود و به دنبال آن در مورد اين مستكبرين خودپسندي  اهلل 
 بودند ، چنين فرمود : راندن ضعفاء از مجلس رسول اهلل 

               

 (8)الكهف/
ى ز هواا ايم و [ از ياد خود غافل كرده طغيانش به سبب كفر و از كسى كه دلش را ] و” 

 “   ، اطاعت مكن روى است زياده كارش اسراف و نفسش پيروى كرده و
  ايد :وقيمت اين فرمودة اهلل متعال را بخوبي درك ميكند كه ميفرم انسان متواضع قدر

         /الشعراء(15) 
  “  گستركنند ب [ خود را براى مؤمنانى كه از تو پيروى مي  تواضع فروتنى و ] جناحو ” 

ل رگ فضيانكار ميكند اما مسلمان متواضع اين سخن عارف بزاگر انسان متكبر از قبول حق 
 : مودضع سؤال كرده شد ، در جواب فررا بياد دارد كه چون در مورد حقيقت توا بن عياض 

قبول  نوي بهتواضع آنست كه تابع و منقاد حق باشي و اگر چه آنرا از جاهل ترين انسان بش” 
 “ و اطاعت از آن مبادرت نمايي 

 
 اعي به تواضع :ضرورت د

5 ارد ـ دعوتگر الي اهلل بيشتر از هر كس ديگري به تواضع و شكسته نفسي ضرورت د. 
مكن ونه ماو كه با مردم معاشرت داشته و آنها را بسوي حق و اخالق اسالمي دعوت ميكند ،چگ

ي ماسال است كه خودش از تواضع بيگانه باشد ؟ در حاليكه تواضع از پايه هاي اساسي اخالق
 بشمار ميرود .

 وحقير عالوه بر آن ، طبيعت مردم به گونة ايست كه سخن كسي را كه تكبر نموده و به ت
ست اانساني  فطرت توهين ديگران ميپردازند ، هرگز نميپذيرند . اگرچه حق را بيان كنند . زيرا اين

ه نابرين نبد . يبندنكه از متكبران متنفر بوده و ابواب قلب خود را در مقابل وعظ و ارشاد شان م
بدبين  ق نيزتنها اين سخنها به قلب شان تأثير نميكند ، بلكه ممكن است كه در مقابل حق و صد

وده ي درك نمبخوب گرديده و آنرا از ديگران نيز نپذيرند . بنابرين ، داعي بايد عمق اين موضوع را
 .ت اسالمي نگردد و از پروردگار خود بترسد و سبب متنفر شدن مردم از اسالم و دعو
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ست و انكتة ديگري را كه با موضوع بحث ارتباط داشته از اهميت خيلي زيادي برخوردار 
ا ستا ردرين ضمن قابل تذكر ميدانم اينست كه طبيعت انسان به گونة است كه مردم شخص خود

غول دوست نميداشته باشند . و كسيكه هميشه از خود سخن گفته و به حمد و ثناي خود مش
ن ز گفتات به نظر حقارت ميبينند . لذا دعوتگر مسلمان بايد ازين صفت اجتناب نموده و اس

عي علم تي مدسخناني كه نشاندهندة تعالي و بلند پروازي اش باشد جداً پرهيز كند و به هيچصور
 در مام آنچهكه ت وسيعتر ، فصاحت بيشتر و معرفت زيادتر از ديگران نشود . بلكه بايد اظهار نمايد

را  يگرانداختيار دارد به محض فضل و كرم پروردگار متعال است و با اين يقين سخن بگويد و 
قلوب  يگويدمخاطب قرار دهد . زمانيكه مردم دانستند كه او چيزي جز از فضل و مرحمت اهلل نم

و  ر قلبدخود را برابر دعوتش ميگشايند و نتيجه اين ميشود كه بعضي ارزشهايي نيك اسالمي 
ر شان جاگزين ميگردد .  ضمي

54 ز آنـ مهمترين امري كه مربوط به تواضع است و با وجود اهميت آن ، دعوتگران ا 
ده است ردانيگغافل مانده اند ، اطاعت از كساني است كه شريعت اسالمي اطاعت از آنها را الزم 

 . مانند امير ، اولياي امور ، معلم ، مربي و امثال آنها . 
ي را برا آنها نبايد در امور معروف ازا طاعت آنها اباء ورزيده و تابع داري از مسلمان داعي

ذاشته و ثر نگاخود كسر شان تلقي نمايد . بايد متوجه باشد كه تكبر مخفي در زواياي نفس بر او 
طاني از اطاعت اولياي امور منصرف نسازد و با تأويالت فاسد كه چيزي جز وسوسه هاي شي

 الزم را و علم از اطاعت را برايش مزين سازد . مثل اينكه بگويد اين معلم كفايتنيست راه فرار 
و دارم ... هتر از ابدبير ندارد و يا من از او دانا تر ميباشم و فالن امير اهليت امارت را ندارد و من ت

ود امير بيش نب اسامه بن زيد را در حاليكه تازه جواني او بايد بياد داشته باشد كه رسول اهلل 
اب حب كتلشكري مقرر نمود كه در آن بزرگان و سرداران مهاجرين و انصار حضور داشتند . صا

 امتاع األسماع حادثه را چنين روايت ميكند : 
طلب كرده و  در روز سه شنبه بيست هفتم ماه صفر اسامه بن زيد را بعد از آن رسول اهلل ” 

 برايش گفت : 
ركت كن تا آنكه به منطقة برسي كه پدرت در آنجا وفات كرده بود اي اسامه بنام اهلل متعال ح

پس سوار بر اسپ در آنجا داخل شويد و اينك امارت اين لشكر را به تو سپردم . ... روز 
آغاز شد و ايشان را سردردي و تب فرا گرفت . و روز پنجشنبه  چهارشنبه بيماري رسول اهلل 

 ه دست اسامه سپرد و فرمود : اي اسامه ! بنام اهلل و در راه اهلل لواي لشكر اسالم را بسته نموده و ب
در مقابل كساني قتال كن كه به اهلل واحد كفر ورزيده اند . در جريان جهاد ، غدر و وعده خالفي 
مكن ، زن و طفل خوردسال را بقتل مرسان ، مالقي شدن با دشمن را تمنا مكن زيرا نميدانيد 

قع گرديد ، بلكه بگوييد : بار الها ! ايشان را از ما كفايت كن و جنگ و شدت شايد كه در ابتالء وا
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شان را از ما دور نگهدار و چون با شور و فرياد با شما مقابل شدند شما آرامش و خاموشي تانرا 
حفظ كنيد . با هم منازعه و اختالف مكنيد زيرا سبب سستي و ازبين رفتن هيبت و قوت تان 

بگوييد كه اي پروردگار! اختيار ما و اختيار آنها بدست توست و و تنها تو  ميشود . و هميشه
 1“ هستي كه ما را غالب ميگرداني . و بدانيد كه جنت در زير درخشش شمشير هاست 

 توان عدة بر امارت اسامه بن زيد اعتراض نموده و گفتند كه او جوان بي تجربه است و
به رسول  با اين سخنان آنها مخالفت نموده و موضوع را رهبري چنين لشكري را ندارد . عمر 

 ا دستمالي بستهشديداً به خشم آمده و در حاليكه سر مبارك شان ب عرض نمود . رسول اهلل  اهلل 
اما  ود گفت :اء نمبود به مسجد آمده و بر منبر باال شد و بعد از آنكه حمد و ثناي پروردگار را اد

هلل كه به ا ه در مورد امارت اسامه از بعضي مردم ميشنوم ؟! سوگندبعد، اين چه سخناني است ك
 سامه نيزد و اچنين سخناني را در مورد امارت پدر او نيز ميگفتيد در حاليكه او اليق امارت بو

 “سزاوار امارت است . 
ته هاي ان نكداستان امارت اسامه را با تمام جزئيات آن به خاطري ذكر نموديم كه درين داست

 يلي مهم ، موعظه ها و احكام خيلي اساسي وجود دارد . خ
ده و ت آورو اخيراً ، دعوتگر دانشمند و فقيه هر قدر كه مؤفقيت بيشتري در راه دعوت بدس
و اين سنت  تالشهايش ثمر بيشتر دهد به همان اندازه تواضع و شكسته نفسي اش افزود مييابد .

هلل ار برابر دمكه داخل شدند سر مبارك شان از تواضع  است . ايشان چون فاتحانه به رسول اهلل 
  متعال آنقدر خم شده بود كه گاهگاهي به رحل)برآمدگي جلو زين( شتر تماس ميكرد .

 

 پنجم : آمیزش و كناره گیري :

 كداميك بهتر است ؟

55  ويري گـ سؤال عمومي اينست كه براي مسلمان آميزش با مردم بهتر است و يا كناره 
 نه نشيني از آنها ؟گوش

عدة گفته اند كه گوشه نشيني و عزلت بهتر است . اما اكثر علماء آميزش و مخالطت با مردم را 
بهتر دانسته اند . سخن قرين به صواب اينست كه ؛ براي فرد مسلمان همان يكي بهتر است كه نزد 

مكاني مخالطت و آميزش با  اهلل متعال بهتر و محبوبتر باشد . اگر نظر به ظروف و شرايط زماني و
مردم نزد اهلل متعال بهتر و محبوبتر بود ، بايد آميزش را اختيار كند واگر شرايط و اوضاع ايجاب 
عزلت و گوشه نشيني را مينمود ، در آنصورت، گوشه نشيني و كناره گيري از مردم برايش بهتر 

====================================================== 

 537و امتاع األسماع ص 258،  257ـ سيرت ابن هشام ص1
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 خواهد بود . 
 مخالطت حتمي است : 

5 ي با ديگران امر ضروري بحساب مي آيد . زيرا انسان ـ اما آميزش و همزيست
ي ياناً كسگر احاطبييعتاً موجود اجتماعي است و به تنهايي نميتواند كه زندگي خود را بسر برد و 

 اگرچه ضرورت .مؤفق به اين كار گردد امر شاذ بوده و قاعدة كلي براي تمام مردم شده نميتواند 
ستي و همزي و نيازهاي زندگي مطرح ميباشد . امور ديني نيز همزيستي در رابطه با زندگي دنيا

جراي كه ا آميزش با مردم را ضروري ميگرداند . زيرا در اسالم فرايض و مستحباتي وجود دارد
ازهاي ، نم هر كدام آنها جز در مخالطت و تعاون با ديگران ممكن نميباشد . مانند نماز جمعه

و  آميزش ، آموختن امور ديني و غيره مسايلي كه مستلزمعيدين ، تشيع جنازه ، عيادت مريض 
 همزيستي با مردم ميباشد . 

 
 آميزش با مردم براي داعي واجب است : 

5  ـ دعوت بسوي اسالم كه يكي از فرايض اساسي در اسالم است ، جز از طريق
در امر  سيكهكي آميزش و مخالطت با مردم اداي آن ناممكن است . بنابرين ، مخالطت با مردم باال

ة دعوت اسالمي مصروف است از واجبات بحساب ميرود . چون آميزش با مردم يگانه وسيل
 هر” ولي دة اصايست كه داعي با استفاده از آن دعوت اسالمي را به ديگران ميرساند و مطابق قاع

 “ ب جز به آن ممكن نباشد آن امر نيز واجب ميباشد جامري كه اداي وا
اشته دتالط كه طبيعت اسالم اقتضاء ميكند كه افراد جامعه با هم آميزش و اخ واقعيت اينست

دد كه ميگر باشند . زيرا اسالم يك مفهوم فردي و كامالً شخصي نيست ، بلكه شامل اعمالي نيز
 شخص مسلمان در رابطه با ديگران بايد انجام دهد . 

شته و به ا مردم يكجا زندگي دااز ابتداي بعثت خود تا آخرين ايام زندگي ب رسول اهلل 
شت . مجالس شان حضور مييافت و آنها را به اسالم دعوت نموده و از محرمات برحذر ميدا
ه از كهمچنان اصحاب گرامي شان نيز با مردم عصر خويش آميزش داشته و علم و هدايتي را 

 آموخته بودند در بين مردم پخش و نشر ميكردند .  رسول اهلل 
ي كه از بعضي تابعين در استحباب گوشه نشيني و عدم اختالط نقل شده است ، اما روايات

مربوط به شرايط خاص و استثنايي بوده و بحيث قاعدة عام براي تمام مسلمانان قرار گرفته 
نميتواند . زيرا وجوب دعوت الي اهلل امر ثابت و قطعي در شريعت اسالمي است و آميزش با 

اشد . بنابرين به هيچ صورت نميتوان از آميزش با مردم مستغني بوده و مردم نقطة آغاز دعوت ميب
ه ، وجوب دعوت در عصر حاضر بيشتر از هر زمان ديگري متأكتد تر و چآنرا ترك نماييم . 

مهمتر ميباشد . زيرا درين عصر كه پردة سياه و و حشتناك ماديت بر مردم سايه افگنده و چشم 
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است ، انسانها به هدايت و ارشاد الهي بيشتر از هر وقت ديگري  معنويات انسانها را پوشانده
ضرورت دارند .و اين حالت بر هر مسلمان الزم ميگرداند كه به اندازة توان خود در امر دعوت 
سهيم گرديده و مسئوليت خود را اداء نمايد . و بديهي است كه دعوت مردم بدون آميزش با آنها 

كار ديگري بايد با مردم در تماس بوده و زمينه هاي نشر دعوت  ممكن نبوده وداعي قبل از هر
 اسالمي را تهيه نمايد . 

 
 حدود آميزش با مردم : 

58 ميـ آميزش واجب با مردم ، همانست كه براي كارهاي دعوتي و  اداي فرايض اسال 
ارج جوب خوضروري باشد . اما اگر اين مقصد و مرام در آميزش با مردم مطرح نبود ، از حالت 

 م غرضگرديده و به حالت جواز ، كراهيت و حتي حرمت ميرسد . به طور مثال آميزش با مرد
شدن  كار وبار مباح براي كسب منافع مادي ، امر مباح است . و اگر اين آميزش سبب فوت

ته و از داشرا از اداي فرايض ب بعضي منافع اخروي گردد ، در آنصورت مكروه است و اگر انسان
 ي گناه سوق دهد ، چنين آميزشي حرام است . بسو

 
 و دشمني بخاطر هللا :  دوستی

5  و  ي اهللفالحب ” ـ داعي الي اهلل هميشه رابطة خود را با مردم بر اساس قاعدة كلي
 ايجاد و استحكام ميبخشد . “ البغض في اهلل 

ة ال رابط متعآنها با اهللمفهوم قاعدة فوق اينست كه مسلمان هميشه با كساني دوستي ميكند كه 
ني درست داشته و در اطاعت و كسب رضاي او تعالي سعي و تالش ميكنند . و اگر با كسا

اصي كب معدشمني ميكند به اين خاطر خواهد بود كه آنها از اوامر الهي سرپيچي نموده و مرت
 ميگردند . 

را   اء اهللاه محبت اوليپس هرقدر كه محبت مسلمان با پروردگارش افزايش يابد به همان اند
اع و در قلب خود احساس نموده و در خدمت آنها ميكوشد و با جان و مال خود از آنها دف

 حمايت ميكند . 
ر ان بخاطه انسبا تأكيد بايد گفت كه آنچه ميگوييم ، امر خيالي و مبالغه نيست و حتي زمانيك

قت به وميشه باشد نيز محبت كرده و ه دنيا كسي را دوست دارد ، حتماً با چيزهاييكه محبوب او
 خدمت او كمرهمت ميبندد . 

ار روردگاين امر كه در بين مردم بخاطر دنيا معروف و شايع است ، در بين بندگان خاص پ
 بايد بمراتب عميقتر و آثار محبت اهلل بر بندگانش بايد واضحتر به نظر برسد .
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 گزيدگان صحبت داعي : 

مني ه دشر اهلل متعال بو بخاطخاطر اهلل با ديگران دوستي ميكندـ ماداميكه داعي ب 580
يكند كه متخاب ، پس بديهي است كه دوستان ، رفقاء و برادران خود را از جملة كساني انميپردازد

اني اند هترين كساز ب منقاد اوامر الهي بوده و حق بندگي اهلل متعال را اداء ميكنند . بدون شك اينها
مصاحبت  و از ابطة خود را با آنها استحكام بخشيده و به دوستي شان افتخار كندكه داعي بايد ر

 نانچه اهللد . چانسانهاي فاسق ، بدكردار ، و كسانيكه از اوامر الهي اعراض ميكنند ، دوري نماي
 متعال ميفرمايد :

              /النجم()
 ، روى دان ستهجز زندگى دنيا را نخوا اند و بنابراين از كسانى كه از ياد ما روى گردانده” 

 “   بگردان
ي يچگاهاو در حاليكه از همصحبت شدن با انسانهاي مفسد و عصيانگر خود داري ميكند ، ه

 ايت وير مينمايد و برايشان هداز دعوت آنها  غافل نگرديده و هميشه در حق شان دعاي خ
 رحمت ميخواهد .

 روش دعوتگر در برابر دوستان و ساير مردم :

ـ داعي شخصي است كه حقوق صحبت را ميشناسد و هميشه خود را مكلف به اداي  581
ج شان حواي اين حقوق ميداند .او از دوستان خود هميشه مواسات و دلجويي نموده و در برآوردن

انساني  ه هيچوب شان چشم پوشي نموده و هرگز آنرا افشاء نميكند زيرا ميداند كميكوشد . از عي
ز آن اود ، بخالي از عيوب نميباشد . اما در صورتيكه ضرورت به امر به معروف و نهي از منكر 

ذر عده و كوتاهي نميكند . او بدي ها و تقصيراتي را كه در حق خودش مرتكب ميشوند عفو نمو
ظر نا در يرد . زيرا مؤمن صاحب كرامت هميشه نيكي ها و خوبي هاي برادرش رديگران را ميپذ

 مي آورد و منافق لئيم هميشه عيوب ديگران را در نظر دارد . 
 ميفرمايد :  عبداهلل بن المبارك 

 غزشهايمؤمن هميشه در پي يافتن عذرهايي براي مردم است و منافق هميشه در جستجوي ل” 
 “ديگران ميباشد 

58 ود خا ـ اما روش او در برابر كسانيكه بخاطر فسق و عصيان شان از مصاحبت با آنه
اد به ن افرداري ميكند ، روشي است كه مناسب و الزمة يك مسلمان است . يعني او هرگز با چني

 مخاصمه نميپردازد .
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   /الفرقان() 
 ي كههنگام ، و فروتنى راه مي روند اند كه روى زمين با آرامش و بندگان رحمان كسانى و”  

“  گويند مي  سالم[ در پاسخشان آنان را طرف خطاب قرار مي دهند ] جاهالن
ها با آن مينمايد . و گاهي هم مجبور ميشود كهولي هميشه آنها را نصيحت نموده و موعظه 

ان را ديگر ومقاطعه نموده و از صحبت با آنها دوري نمايد .. مثالً اگر مرتكب بدعتي گرديده 
 مانانبسوي آن دعوت مينمايند ، يا سبب تفرقه در صفوف مسلمين ميگردند و يا بر ضد مسل

ت رين حاالد ، دديگران آزار و اذيت ميرسانن توطئه ميچينند و يا دست به ظلم و تجاوز برده و به
اما اگر از  رند .در قدم اول بايد تمام كوشش خود را بكار ببرد تا آنها را از چنين اعمال باز دا

ه و تيار كردري اخكردار بد خود دستبردار نشدند ، داعي بايد بخاطر توبيخ و تهديد شان از آنها دو
. و  ظت نمايدا حفارردم نيز آنها را شناخته و از شرارت شان خود كامالً با آنها مقاطعه نمايد تا م

 نكر بودنمته و حتي داعي بايد از جواب سالم آنها خود داري نمايد تا مورد تنبيه شديد قرار گرف
 عمل شان بكلي ظاهر گردد . 

  علت عدم رد سالم را در حاليكه واجب است ، چنين بيان مينمايد : امام غزالي 
سالم اگر چه واجب است ، اما در ادني ترين كاري كه در آن مصلحتي نهفته باشد ،  جواب” 

ساقط ميگردد و زجر انسان عاصي از بزرگترين مقاصد بوده و مصالح زيادي را در پي دارد ، زيرا 
و عين همين مفهوم را امام ابن 1“ ر از عمل زشت او ميباشد ابراز تنفدرينكار هم زجر او و هم 

 2نيز ذكر نموده است .  تيميه 
 

عزلت گزيدن داعي : 

58 چ ته و هيداش ـ چنانچه در ابتداء گفتيم : آميزش با مردم در مقدمة دعوت الي اهلل قرار
 .دا ميكند  به گوشه نشيني و عزلت ضرورت پي ًدعوتگري از آن مستغني بوده نميتواند . اما احيانا

 ود تنها شده وبايد ساعتي را تخصيص دهد كه در آن با خانسان ” ميفرمايد :  چنانچه ابن تيميه 
 “ به دعاء ، ذكر ، تفكر ، محاسبة نفس و اصالح قلب خود بپردازد

 درين عزلت بايد دو نكته را در نظر داشته باشد : 
اول : بايد عزلت و گوشه نشيني را در اوقاتي اختيار كند كه شريعت اسالمي نوع معيني از 

====================================================== 

 149ص  2ـ احياء علوم الدين از غزالي ، ج1
 218ـ  216ص 8ـ مجموع فتاوي شيخ اإلسالم ابن تيميه ج2
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زم گردانيده است . مانند اعتكاف در ايام رمضان ، قيام الليل و نماز شبانه ، عبادت را در آن ال
نشستن در مسجد به انتظار نماز و غيره . عزلت گزيدن درين اوقات و پرداختن به نماز ، ذكر و 
دعاء بهترين نوع خلوت و عزلت مشروع ميباشد . و باوجود اينكه زمان بسيار كوتاهي را در بر 

 ا اثر خيلي زيادي در شخصيت انسان دارد . ميگيرد ، ام
دت مد كه دوم : اگر داعي به عزلت و گوشه نشيني بيشتر ازين ضرورت پيدا ميكند و ميخواه
برايش جايز  زيادتري را تنها مانده و به مراجعه نفس و تدارك چيزهاي از دست رفته بپردازد ،

و  بوده سازي بيشتر براي نشر دعوت است . اما به اين شرط كه هدف او آمادگي گرفتن زمينه
يد ن امر باو دريبخواهد كه بعد ازين مراجعه با تحرك و نشاط تازة به ميدان دعوت برآيد . مثال ا

دهد لف ميمانند مجاهدي باشد كه از ميدان جنگ برگشته و شمشيرش را تيز ميكند ، اسپش را ع
ت در ولي قلبش در تمام اين حاالو نيزه اش را اصالح ميكند و زخمهايش را تداوي ميكند 

رگردد بيدان مميدان جنگ بوده و با دشمن ميرزمد . و ميخواهد كه به زود ترين فرصت دوباره به 
 يشود . يده م. او درين حالت نيز شامل جهاد ميباشد . زيرا اعمال انسان مطابق نيتهاي او سنج

ش فكر و آن به گونة است كه ـ عالوه برآن ، داعي يك نوع عزلت ديگري نيز دارد ، 584
يدا غايب است ولي جسمش با حاضرين يكجا ميباشد . او به اين نوع عزلت زماني ضرورت پ

شت واع زميكند كه در حلقة قوم سوء گير مانده و در مجلسي باشد كه سخنان باطل غيبت و ان
رود و بيگري جاي دگويي ها در آن وجود دارد ولي او نه ميتواند كه از آنجا خارج گرديده و به 

از  ود راخنه ميتواند كه جريان نادرست مجلس را تغير دهد . پس مجبور ميشود كه روح و فكر 
 آنجا غايب كند اگرچه جسماً در آنجا حاضر ميباشد . 

اين  .ـ ونوع سوم عزلت اينست كه داعي از محيط كفر بريده و به جاي ديگري برود  585
ه عبث بود يده وه متيقن ميشود كه كار و تالش در هدايت آنها بيفاعزلت را زماني اختيار ميكند ك

 ذيت وو در حال حاضر احتمال قبول دعوت از سوي آنها خيلي ضعيف ميباشد و يا ممكن با ا
 بسوي وآزاري مواجه گردد كه فوق طاقت او ميباشد ، درين صورتها از منطقه خارج گرديده 

 .يبرد مد رادر دعوت و هدايت انسانهاي ديگري بكار ديگري متوجه ميگردد و سعي و تالش خو
پس  ،زيرا جهد و كوشش داعي محدود است و وقتي كه در اختيار دارد نيز خيلي قصير است 
نها به آ اگر دريك منطقه كسي دعوت او را نپذيرفت ، به منطقة ديگري ميرود و دعوت خود را

يد . ه نمادت محدودي از تمام آنها مقاطععرضه مينمايد . و حتي داعي ميتواند كه از براي م
 چنانچه اهلل متعال در حكايت از ابراهيم عليه السالم ميفرمايد :

         /(48)مريم 
“  ، كناره مي گيرم مي خوانيد اهللمعبودانى كه به جاى  من از شما و و” 
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 ايد : و در مورد اصحاب كهف ميفرم
              

        /الكهف(1) 
ي م اهلل ه غيرآنچ ز آنان و[ اكنون كه ا : گفتگو با يكديگر چنين گفتند پس از مشورت و ] و” 

تراند شما بگس تش بر، پس به اين غار پناه گيريد تا پروردگارتان از رحم ايد ، كناره گرفته پرستند 
“   آسانى فراهم آورد در كارتان آسايش و و
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 :باب سوم 

 

 

 

 وـدعـم
 

 :  زمینۀ سخن

58 و در باب دوم ـ در باب اول كتاب موضوع دعوت را كه اسالم بود شرح نموديم 
ي ا بسوركتاب اصل دوم دعوت يعني دعوتگر را شناختيم كه به اسالم ايمان داشته و ديگران 

ه اين ناميد“ مدعو” اسالم فراميخواند . شخص و يا اشخاصي كه بسوي اسالم دعوت ميشوند 
 ،باب كتاب را به شرح آن اختصاص داده ايم . درين باب مدعو را تعريف نموده حقوق 

به دو  ضر راليتها و اصناف و گروههاي مختلف مدعو را زير بحث ميگيريم . بنابرين باب حامسئو
 فصل تقسيم ميكنيم . 

 اول : تعريف و شناخت مدعو و شرح حقوق و مسئوليتهاي او  فصل
 دوم : اصناف مدعوين .  فصل

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

 

      

476 

 
 

 : فصل اول
 

 
 مدعو 

 
 حقوق و مسئولیتهاي او 

 مدعو كیست ؟
58 ايد بند م گفته ميتوانيم كه تمام انسانها از هر قشر و گروهي كه باشـ به صورت عا

 سطة محمدل بوابسوي اهلل متعال دعوت شوند . زيرا اسالم رسالت عام و پايندة است كه اهلل متعا
  : براي تمام بشريت فرستاده است . اهلل متعال ميفرمايد 

                

              

      /(158)األعراف
 انروايىفرم كيت وكه مال اهلل ; به سوى همه شمايم اهلل! يقيناً من فرستاده  : اى مردم بگو” 
، پس  راندمي مي ، زنده مي كند و ، جز او معبودى نيست اوست ةزمين فقط در سيطر ها و آسمان

،  يدان بياوريم، ا دتمام سخنان او ايمان دار و اهللرسول او پيامبر ناخوانده درس كه به  و اهللبه 
 “   از او پيروى كنيد تا هدايت يابيد و

                

                                                                                                                  

(8)سباء/
به اين  ردم ]م، ولى بيشتر  بيم دهنده نفرستاديم رسان و ما ترا براى همه مردم جز مژده و” 

 “  آگاهى ندارند [ معرفت و واقعيت
د ن ميباشنابر آاين حكم عام متوجة تمام انسانهايي است كه مكلف به قبول اسالم و انقياد در بر

د . ه باشن، قوم ، منطقه و قشري كه باشند و در هر موقعيت اجتماعي كه قرار داشتاز هر جنس 
 . بپذيرند را  بمحض اينكه عاقل و بالغ اند مكلف اند كه به دين اسالم ايمان آورد و رسالت محمد

ايمان آوردند ، ابوبكر عربي ، بالل حبشي  به همين علت است كه دربين كسانيكه به رسول اهلل 
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 لمان فارسي ، صهيب رومي ، خديجه از زنان و علي از اطفال و عمار از فقراء حضور داشتند . ، س
صي ه خاـ بنابرين ، دعوت الي اهلل براي تمام بشريت بوده و به جنس ، طبقه و گرو 588

 مربوط نميباشد و قرآنكريم تمام بشريت را مخاطب قرار داده و ميفرمايد : 
               

 (1البقره/)                                                                                                             
قوا دست تبه ا ت، بپرستيد  ينيان شما را آفريده استپيش ! پروردگارتان را كه شما و اى مردم” 
“ يابيد 

          /األعراف(1)  
[  نوىمع و مادى زينِت ] ، آرايش و در هر مسجدى [ هنگام هر نماز و ! ] اى فرزندان آدم” 

“   همراه خود برگيريد

عوتش مان بايد عام بودن دعوت خود را درك نمود و در پي آن باشد كه دپس دعوتگر مسل
ه داعي يست كنرا به هركسي كه برايش ميسر بود ، برساند . البته آنچه گفتيم در تناقض با اين 

ستفيد لهي مكارش را از دعوت اقرباي خود آغاز نمايد . زيرا هر انسان حق دارد كه از دعوت ا
يتواند اعي من بيشتر از ديگران مستحق اين نعمت است و از سوي ديگر ، دگردد اما اقرباي انسا

 باشد . وتر ميكه دعوت خود را به آساني به آنها تقديم نموده و احتمال قبول دعوت در آنها قوي
و  ل شدهممكن است كه بعد از قبول دعوت اسالمي او نيز همراه با داعي در ميدان دعوت داخ

دد . ميگر ردد كه درينصورت رساندن دعوت اسالم به ديگران نيز آسانترهمكار و همراه داعي گ
 اهلل متعال ميفرمايد : 

      /الشعراء(14) 
“   [ هشدار ده از عاقبت اعمال زشت خويشان نزديكت را ] و ” 

 مام دعوتگرانا معنا و حكم آن شامل ترا مخاطب قرار داده است . ام اين آيت اگرچه پيامبر 
اد ا از افرذار رميگردد . بنابرين بر داعيان دين اهلل متعال الزم است كه قبل از همه دعوت و ان
 مايد . وعوت نخانواده و اقرباي خود آغاز نمايد و بعد از آن ساير دوستان و آشنايان خود را د

ه اعي كري تر از هر كس ديگر است. زيرا دحتي گفته ميتوانيم كه دعوت افراد خانواده ضرو
چنانچه  ارد .رئيس و مسئول خانوادة خود است ، مستقيماً مسئوليت دنيا و آخرت آنها را بدوش د

 ميفرمايند :  رسول اهلل 
ِلِه واُهوا ماسإئُوٌل عانإ راِعياتِِه ِ لراُجُل رااٍع ِف ياتِِه وااوٌل عانإ راعِ ماسإئُ اٍع وا را ُكلُُّكمإ رااٍع واُكلُُّكمإ ماسإئُوٌل عانإ راِعياتِِه اْلإِمااُم »   «  أاهإ
يت از رع وهمة شما راعي هستيد وهمة شما مسئول از رعيت خود ميباشيد ، امام شبان است ” 

 “ خود مسئول است ، مرد در خانة خود شبان است و از رعيت خود مسئول است 
ند تهية طعام ، لباس ، مسكن و ساير نيازهاي اين مسئوليت همچنانكه شامل حاجات مادي مان
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زندگي ميشود ، شئون ديني و تعليمي آنها را نيز در بر ميگيرد كه رئيس خانواده بايد به آن توجه 
 نموده و امور اسالم را به آنها تعليم دهد . اهلل متعال در مدح يكي از پيامبران گرامي اش ميفرمايد : 

            /(55)مريم 
 “  ودبسنديده پنزد پروردگارش  ، و داد زكات فرمان مي  اش را به نماز و همواره خانواده و” 
            /التحريم() 
فظ ح،  ستها ا سنگ ها و خانواده خود را از آتشى كه هيزم آن انسان ! خود و اى مؤمنان” 
“   كنيد

جتناب اهي و وقايه و حفاظت آنها از آتش تنها از طريق دعوت به اسالم و اطاعت از اوامر ال
 از نواهي ممكن است . 

 حقوق مدعو : 
58 ديم ين حق مدعو اينست كه داعي نزد او رفته و دعوت اسالم را برايش تقـ مهمتر

ن داعي دين اهلل بود كه اولي نمايد . نه اينكه در  خانه نشسته و منتظر آمدن مردم باشد . رسول اهلل 
 هبه اطراف مك ، هميشه به مجالس قريش رفته و آنها را بسوي اسالم دعوت مينمود . عالوه برآن ،

لف بايل مختام و قآنها را به اسالم فرا ميخواند . همچنان در ايام حج به اقامتگاههاي اقورفته و 
 ه مكه ميكه ب رفت و دعوت اسالم را بر آنها عرض مينمود و نمايندگان و بزرگان هر قوم و قبيلة

ام هشيرت ابن سبه استقبال آنها رفته و اسالم را برايشان تقديم ميكرد . در  آمدند رسول اهلل 
 چنين آمده است كه : 

به  ت مينمود ودر ايام حج نزد قبايل مختلف عرب رفته و آنها را به اسالم دعو رسول اهلل ” 
رسالت  ه اينكآنها ميگفت كه اهلل متعال مرا بحيث پيامبر انتخاب نموده و مكلف گردانيده است 

و حمايت از ا ورا تصديق نموده  آسماني را به مردم برسانم . بعداً از آنها ميخواست كه سخن او
 ند : و ميگفت ستادهكنند تا دين اهلل متعال را به تمام مردم برساند . ايشان در برابر هر قبيله اي

د كه مر ميكنا را ااي بني فالن ! من فرستادة اهلل متعال بسوي تمام شما هستم ، اهلل متعال شم” 
ه پرستش ي را كنسازيد و اين بتها و خدايان باطلتنها او را عبادت كنيد و چيزي را با او شريك 

ا ت كنيد تحماي ميكنيد ترك بگوييد . به من ايمان بياوريد و سخنم را تصديق كنيد واز من دفاع و
 “ رسالتي را كه اهلل متعال بمن سپرده است به تمام مردم برسانم 

ه ، به سرعت ب ايشان كه از قدوم هر شخص صاحب مقام و منزلت در قوم خود خبر ميشد
ه خل مكاستقبال او رفته و دعوت خود را برايش شرح ميكرد. حتي ايشان به دعوت مردم در دا

وي طايف اء بساكتفاء نكرده و در خارج از مكه نيز دعوت خود را آغاز كردند . به همين هدف ابتد
 مودند . نعوت م درفتند و در آنجا عدة را كه در آنروز از سرداران و بزرگان ثقيف بودند به اسال

50  ـ درينجا اين سؤال پيش ميشود كه چرا بايد داعي به دنبال مدعو برود ؟ و چرا مدعو نزد
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 داعي نميآيد؟
 اين سؤال را ميتوان از چند وجه جواب داد : 

  :مايد اول : وظيفة انبياي كرام تبليغ و رساندن دعوت است . چنانچه اهلل متعال ميفر
            /المائده() 
 “اي پيامبر ! آنچه بسوي تو از جانب پروردگارت نازل شده است به مردم برسان” 

 همچنان ميفرمايد : 
          /(54)النور 
 “   [ نيست پيام وحى جز رساندن آشكار ]بر عهده اين پيامبر  و” 

نها رفته و آبه قصد  تبليغ و رساندن دعوت به مردم در اكثر اوقات مستلزم آنست كه پيامبر 
اشند بدعوت را به صورت درست برايشان تقديم نمايد . زيرا ممكن است كساني وجود داشته 

 اشد و يابسيده هنوز دعوت برايشان نر كه ضمير شان آلوده نشده و دعوت را به آساني بپذيرند اما
نزد  ممكن است كه دعوت به صورت صحيح برايشان نرسيده باشد و ممكن آنها نميخواهند كه

 سول اهللرت كه پيامبر رفته و از حقيقت امر خود را آگاه سازند . بخاطر وجود همين احتماالت اس
 اند . به اماكن مردم آمده و آنها را به سوي اسالم فرا ميخو 

ن اهلل متعال كه در قلب مبارك شان نسبت به بندگا دوم : شفقت بيمثال و ترحم پيامبر كريم 
كرد ار ميموج ميزد و حرص و آرزويي كه در هدايت و نجات مردم از كفر داشت ، ايشان را واد

 كه نزد مردم رفته و آنها را بسوي اسالم دعوت نمايد . 
به  انيكهاسالمي دور مانده اند ، قلب مريض دارند و كس سوم : كسانيكه از اسالم و دعوت

ه بامراض معنوي قلب گرفتار اند مرض خود را احساس نميكنند و به همين خاطر ضرورتي 
فته و در رزد آنها ايد نعالج خود نيز نميبينند . پس نبايد انبياي كرام منتظر آمدن آنها بنشيند بلكه ب

ن تقديم رايشافتار اند خبر دهد و بعد از آن عالج مناسب را بقدم نخست آنها را به مرضي كه گر
 امبر زد پيننمايند . زيرا يكي از اعراض و عاليم مرض شان اينست كه از دعوت اسالمي و آمدن 

 خود داري ميكنند . 
51 ردم مسوي  ـ پس دعوتگر مسلمان بايد شيوة پيامبر گرامي اسالم را در پيش گرفته و به

سالم سوي ابمجالس ، قريه ها ، محالت بودباش و محل كار آنها رفته و ايشان را  بشتابد . به
 فته وردعوت نمايد . چقدر خوشايند و نيكو خواهد بود كه دعوتگران مخلص بسوي قريه جات 

 در همين معني ميفرمايد :  هر فردي مسئوليت محلة را بعهده بگيرد . امام غزالي 
بلدة أو ملة أو مسجد أو مشهد فيعلم أهله دينهم ومييز ما يضرهم عما ينفعهم وما  يتكفل كل عاَل إبقليم أو» 

يشقيهم عما يسعدهم، وَل ينبغي أن يصرب إَل أن يسأل عنه، بل ينبغي أن يتصدى لدعوة الناس إَل نفسه فإهنم 
يدورون على أبواب دورهم ِف ورثة األنبياء، واألنبياء ما تركوا الناس على جهلهم بل كانوا ينادوهنم ِف َمامعهم و 
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اَلبتداء ويطلبون واحدًا واحدًا فريشدوهنم، وهذا فرض عْي على العلماء كافة. وعلى السَلطْي كافة أن يرتبوا ِف  
وِف كل ملة فقيهاً متديناً يعلم الناس دينهم فإن اْللق َل يولدون إَل جهاَلً فَلبد من تبليغ الدعوة إليهم ِف  كل قرية

 1«عاألصل والفر 
ل آن به اه هر عالمي بايد كفالت منطقه ، شهر ، محله و مسجدي را بعهده گرفته و دين را” 

شود ان ميشتعليم دهد و مضرات و منافع را برايشان تميز نموده و آنچه سبب بدبختي و شقاوت 
نها آ ران ازا ديگاز آنچه سبب سعادت شان ميشود برايشان معرفي نمايد . آنها نبايد منتظر باشند ت

م ياء عليهة انبسؤال كنند ، بلكه خود بسوي مردم رفته و آنها را دعوت نمايند . زيرا علماء ورث
د فته و فررشان  السالم هستند و انبياء مردم را بر جهل شان نگذاشتند بلكه به مجامع و خانه هاي

ض عيني ين فرسالطفرد شان را مخاطب قرار داده و ارشاد نموده اند . اين كار بر تمام علماء و 
يرا زني دهند يم دياست كه براي هر قريه و محلة يك نفر فقيه متدين را تعين نمايند تا مردم را تعل

 “مردم جاهل بدنيا مي آيند پس بايد دعوت در اصول و فروع ديني به ايشان برسد 
 

 هیچ انساني بي ارزش پنداشته نشود : 
5 و ن ار و بي ارزش پنداشته و از دعوت كردـ براي داعي جايز نيست كه كسي را حقي

ر نظر دا كه استغناء نشان دهد . زيرا هر انسان حق دارد كه بسوي خير دعوت شود . شايد كسي ر
به  گي راداعي بي ارزش مي آيد ، نزد اهلل متعال از وزن زيادي برخوردار بوده و خدمت بزر

 اسالم و دعوت اسالمي تقديم نمايد . 
نانچه در هر شخصي كه مقابل ميشد ، دعوت اسالم را برايش عرضه مينمود چ با رسول اهلل 

 سيرت نبوي ميخوانيم كه : 
دعوت خود را به تمام قبايل عرب كه به حج آمده بودند ، عرض نمود  چون رسول اهلل ” 

نزد هيچ يك ازين قبايل به دعوت ايشان لبيك نگفته و از قبول آن اباء ورزيدند . در بازگشت، از 
نشسته و مصروف تراشيدن سرهاي خود بودند « مني»شش نفر از قبيلة خزرج گذشت كه در عقبة 

برايشان نزد آنها رفته و دعوت اسالم را برايشان تقديم نمود و آياتي از قرآن مجيد را  . رسول اهلل 
مدينه خبر رسول  را پذيرفته و ايمان آوردند و بعد از بازگشت به تالوت نمود . آنها دعوت پيامبر 

را به قوم خود رسانده و آنها را بسوي اسالم دعوت نمودند . ديري نگذشت كه اسالم در بين  اهلل 
 2نباشد. مردم مدينه پخش گرديده و هيچ خانة نماند كه در آن ذكري از رسول اهلل 

ند بي اين شش نفري را كه مصروف تراشيدن سرهاي خود بود مشاهده ميكنيم كه رسول اهلل 
ارزش ندانست و بعد از آنكه تمام قبايل اطراف مكه از قبول دعوت او اباء ورزيدند ، اين توهم 
برايشان دست نداد كه چه اميدي به اين تعداد معدود ميتوان داشت كه مصروف تراشيدن سرهاي 

====================================================== 
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 خود هستند ؟!
ا رردم ده و مهمين اشخاص معدود بودند كه بحيث نخستين داعيان دين اسالم وارد مدينه ش

زش به اسالم مشرف گردانيدند . پس داعي مسلمان بايد هيچ كس و هيچ جماعتي را بي ار
 د .ت برسندانسته و از دعوت آنها كناره گيري نكند . شايد بدست همينها خير كثيري به دعو

 
 وجايب مدعو : 

5  رتي هيچصوـ حق مدعو اين بود كه داعي نزدش رفته و دعوت را برايش برساند و در
ه و ذيرفتحقير و بي ارزش تلقي نگردد . در مقابل بااليش واجب است كه دعوت الي اهلل را پ

 نداي پروردگار خود را كه خير وحق است لبيك بگويد . 
هميشه  وديده اما بخاطر بيان واقعيتها و استفادة داعي و بخاطر اينكه داعي گرفتار يأس نگر

 اميدوار باشد بايد گفت كه : 
ي ت بسوردم در قبول دعوت به يك مستوا قرار ندارند . بلكه عدة از آنها خيلي به سرعم

ست سطي و دعوت ميشتابند و پيام الهي را قبول ميكنند و تعداد ديگري در قبول دعوت خيلي ب
 اند و سايرين به درجات مختلف در بين ايندو طبقه قرار دارند . 

ل آن ه قبودعوت اسالمي بدون هيچ تردد و انديشة ب عدة از مردم چنان اند كه بمجرد شنيدن
ن گونه اي ايمبادرت مي ورزند تو گويي كه آنها منتظر شنيدن چنين پيامي بوده اند . از مثاله

  .ر شد انسانها ميتوان از ايمان آوردن ابوبكر صديق و ساحران موسي عليه السالم ياد آو
هيچ كسي را به اسالم دعوت نكردم ” ميفرمايد :  در مورد ايمان آوردن ابوبكر  رسول اهلل 

بمجرد شنيدن  مگر اينكه در ابتداي امر گرفتار تردد و جدال ذهني گرديد . اما ابوبكر صديق 
 ا1“ دعوت هيچ درنگي نكرده و بدون تردد و انديشة اسالم را پذيرفت 

لسالم اليه عهاي موسي  اهلل متعال از ايمان آوردن ساحراني كه فرعون مصر براي ابطال معجزه
 گرد آورده بود ، چنين حكايت ميكند : 

               

                 

            

                 

        /(51ـ  45)الشعراء 
( 45.) ، بلعيد ، ناگاه آنچه را جادوگران با نيرنگ ساخته بودند ندگپس موسى عصايش را اف” 

[ به سجده  واست نه جاد اهللفتند كارى عظمت اين معجزه كه يا از هيبت و پس جادوگران ]

====================================================== 
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( پروردگار موسى 4،) : ما به پروردگار جهانيان ايمان آورديم ( گفتند4.) افتادند
، حتماً او  : پيش از آنكه به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد ( فرعون گفت48.) هارون و

خواهيد دانست كه مسلماً ، پس به زودى  شما آموخته است بزرگ شماست كه جادوگرى را به
شما را به  ةيقيناً هم ، و چپ قطع خواهم كرد يكى از پاهاى شما را يكى از راست و ها و دست

،  [ نيست بر ما باكى ] [ هيچ زيان و عذاب در اين شكنجه و : ] ( گفتند4.) دار خواهم آويخت
واريم كه چون نخستين ايمان ( قطعاً ما اميد50،) گرديم يقيناً ما به سوى پروردگارما باز مي 

“  ( 51.) ، پروردگارما خطاهاى ما را بيامرزد [بوديم از اين قوم آورندگان ]

ت ل دعواين ساحران آمده بودند كه دعواي باطل و كفري فرعون را نصرت نموده و در مقاب
ه ردند ، بك اهدهموسي عليه السالم مقاومت نمايند . اما زمانيكه معجزات موسي عليه السالم را مش

ة است معجز يقين دانستند كه اين كار از جملة سحر و ساحري نيست كه آنها آموخته اند . بلكه
 رنگ ودكه اهلل متعال بخاطر اثبات صداقت موسي عليه السالم برايش داده است . پس بدون 

مايش نبه ا رترددي ايمان خود را اعالن نموده و الفاظي را بزبان آوردند كه قوت و قدرت نوري 
 ختياراگذاشت كه در قلبهاي شان داخل شده و تمام انديشه هاي باطل را درهم شكست . و بي 

و چون فرعون لعين آنها را “       ” زبان شان آواز داد كه 
يعني هچ ضرري “   ” گفتند :  مورد تهديد قرار داد با كمال بي پروايي به تهديدات فرعون

ا منيم . و حمل كتبعد ازين بما نميرسد . زيرا عذاب تو ساعتي بيش نخواهد بود و ميتوانيم كه آنرا 
 مايد . فرت نميخواهيم كه با پروردگار خود با اين اميد مالقي شويم كه گناهان گذشتة ما را مغ

ر قبول يكه دودي ميپذيرند . اما نمونه هاي كساناين دو نمونه از كساني بود كه دعوت را بز
ان از ميتو دعوت تعلل ورزيده و در برابر دعوت مقاومت كرده اند ، خيلي زياد است كه درينجا
دت الم مقوم نوح عليه السالم ياد كرد كه چنانچه قرآن كريم حكايت ميكند ، نوح عليه الس

 وسفيان وان ابدة قليلي ايمان نياوردند . همچننهصدوپنجاه سال در بين شان دعوت نمود اما جز ع
ه تح مكمردم مكه بعد از دشمني خيلي شديد ومعركه هايي كه بيست سال طول كشيد، بعد از ف

ت ه و بحالياوردمسلمان شدند . و بر عالوة اينها كساني بودند كه تا آخرين لحظات زندگي ايمان ن
 كفر از دنيا رفتند . 

54 رف م مشرا به هدايت اسال اينست كه بعد از آنكه اهلل متعال او ـ وجيبة ديگر مدعو
عيار  سالميا، حق اين نعمت را بايد اداء نمايد . يعني زندگي خود را مطابق ارزشهاي گردانيد

ن كرده ي بيان كريم و سنت نبونموده و عبادت اهلل متعال را به همان نحوي اداء نمايد كه قرآ
  ء نكند .ا ادابا نفاق نبوده و ادعاي مسلماني نمايد اما حقوق آنر . تا مسلماني اش آميختهاست
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 :فصل دوم 
 
 

 اصناف مدعوين
 
 

 :  زمینۀ سخن 
55 ماعي ص اجتـ در هر جامعة تعدادي از اشرافيان و درباريها وجود دارند كه از نفوذ خا

اول  صنف د . اينهابرخوردار بوده و در اكثر جاها قدرت حاكمه نيز در اختيار شان قرار دار
 ها جمهورمقابل آن ياد كرده است . در“ مأل ” مدعوين را تشكيل ميدهد . و قرآن كريم آنها را بنام 

عوت ردم دو عامة مردم قرار دارد كه صنف دوم مدعويين را تشكيل ميدهند . زمانيكه جمهور م
هور ظگري يد ، طبقة دياسالمي را لبيك گفته و جامعة اسالمي تشكيل گرديد و اسالم غالب گرد

ا بنام ن طبقه ريم ايميكند كه در زبان دعواي ايمان و اسالم را دارند اما در باطن كافرند . قرآن كر
ند ارز ميكنياد كرده است كه صنف سوم مدعوين را تشكيل ميدهد . عدة ديگري نيز تب“ منافق ” 

ه هاي وسوس و گرفتار هواي نفس كه اسالم را پذيرفته و در ايمان خود صادق اند ، اما احياناً
،  يشوندمشيطاني گرديده و بسوي معاصي و گناهان ميروند . اين گروه كه اهل معصيت ناميده 
ر ف چهاصنف چهارم مدعوين را تشكيل ميدهند . پس در بحثي كه در پيش داريم در مورد اصنا

 گانة صحبت ميكنيم كه در برابر داعي قرار دارند . 
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 :بحث اول 
 
 
 

 (هادرباريو مأل )اشراف زادگان 
 

 تعريف مأل : 
5  ل ن استعماقوام شارا در داستانها انبياء و ماجرا هاي آنها با ا“ مأل ” ـ قرآن كريم كلمة

 نموده است . مفسرين در شرح اين كلمه ميگويند : 
 1“ مأل عبارت از قشر اشرافي ، درباري ها و روؤساء و سرداران قوم بودند ” 

ابر دم بنساني شامل اين قشر اند كه در جامعه از نفوذ و قدرتي برخوردار بوده و مرپس ك
در  فته وارزشها و معيارهاي حاكم بر همان جامعه ، آنها را بحيث اشراف وبزرگان خود پذير
عهده را ب عرف مردم مستحق قيادت و سيادت بوده و در بعضي موارد عمالً سيادت و رياست آنها

  داشته باشد .
گرفته  صورت اطالق اين اسم در قرآن كريم بر قشر مذكور ، بنابر واقعيتهاي موجود در جامعه
باهت شذاري گاست نه اينكه آنها واقعاً مستحق رياست و سيادت جامعة خود بوده اند . اين اسم 

شده استعمال  به پادشاهان روم و فارس ، زيادي به اصطالحاتي دارد كه در نامه هاي رسول اهلل 
ت مال اين عبارخطاب كرده اند . كه استع“عظيم روم ” امپراتور روم را بنام   است . رسول اهلل 

 ويم بوده وم عظدر مورد پادشاه روم از قبيل بيان واقعيت بوده و به اين معناست كه او در بين ر
 رياست آنها را بدست دارد . نه اينكه حقيقتاً مستحق اين صفت ميباشد . 

 عوت الي اهلل : مأل و د
5 ت دعو ـ صفت غالب درين قشر در هر قوم و منطقة اين بوده است كه هميشه در برابر

ر اپيش لشكر پيشقرار گرفته و با داعيان دين الهي به جنگ و مقابله برخاسته اند . بلكه هميشه د
هده ا بعر مخالف دعوت قرار گرفته و رهبري تبليغات سوء ، تكذيب و متهم سازي انبياي كرام

 گرفته و به گمراه سازي مردم مصروف بوده اند . قرآن كريم ميفرمايد : 
====================================================== 
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         /سباء(4  ـ5) 
:  تندنان گفسرمستِ آ مغرور و عياشاناى نفرستاديم مگر آنكه  دهنده در هيچ شهرى هيچ بيم” 

ن ما از شما بيشتر فرزندا : اموال و گفتند ( و4!) ، كافريم اند ما به آنچه شما را به آن فرستاده
خواهد نا عذاب ر[ ما  بنابراين اگر عذابى هم باشد ; به ماست خاص اهلل ةاين دليل توج ] است و

“  ( 5.) كرد

خبر داده و ضمن آن تسليت ميدهد كه در هيچ قومي  اهلل متعال درين آيات به رسول اهلل 
نبوده است كه پيامبري بفرستد مگر اينكه مترفين )عياشان( آن قوم كه همان صاحبان قدرت ، 

روف عياشي اند ، در مقام رهبري شر و فساد قرار گرفته حشمت ، ثروت بوده و شب و روز مص
 1و در خطاب به انبياء كرام گفتند كه ما هرگز به تو ايمان نمي آوريم و نه از تو متابعت ميكنيم . 

 اهلل متعال در مورد نوح عليه السالم ميفرمايد :  
                 

                 

 (0ـ  5األعراف/)                                                                                              
،  پرستيدبرا  اهلل!  : اى قوم من ، پس به آنان گفت ، نوح را به سوى قومش فرستاديم به يقين” 

اشراف  (5.) ، من قطعاً از عذاب روز بزرگ بر شما ميترسم كه شما را جز او معبودى نيست
 “  ( 0!) بينيم مي  : مسلماً ما ترا در گمراهى آشكار سران قومش گفتند و

ت گرديده اشرافيان و بزرگان قوم نوح عليه السالم بودند كه مانع راه دعو“  مأل” پس اين قشر 
رين تنها زشت آردار كو پيامبر گرامي اهلل متعال را متهم به گمراهي و ضاللت مينمودند . يقيناً اين 

ورده آگارش السالم از جانب پرورد ظلمي بود كه آنها مرتكب گرديده و دين حق را كه نوح عليه
 بود گمراه ميخواندند و مردم را از قبول حق مانع ميشدند . 

چنانچه  اما اين منطق قشر درباري و متكبرين است كه در هر زمان و مكان ظاهر ميگردد .
ي را گمراهي وقرار گرفته دعوت مبارك  ميبينيم كه صناديد قريش نيز در برابر دعوت رسول اهلل 

و ياران مخلص  خواندند و ايشان را متهم به كذب و افتراء نموده و به آزار و اذيت رسول اهلل 
 د . اهللنشستننشان ادامه دادند و تا آخرين لحظه از توطئه گري و سنگ اندازي در راه دعوت باز 

 متعال ميفرمايد : 
               

====================================================== 
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             9   

        5          

(ـ4)ص/
كافران  و ، اى از جنس خودشان به سوى آنان آمده است تعجب كردند از اينكه بيم دهنده و” 
معبودى يگانه  [ را گوناگون [معبودان ] محمّد ( آيا ]4.) : اين جادوگرى بسيار دروغگوست گفتند

گفت [چيزى بسيار ش كه منحصر كردن معبودان در يك معبود ستى ]؟ به را قرار داده است
هدارى نگ و بر پرستش [ كه برويد و و فرياد برداشتند اشرافشان روان شدند ] ( سران و5.) است

ه اراد شمايى برآقا [ رياست و يگانه اهللبه سوى  معبودانتان ايستادگى كنيد زيرا از اين دعوت ]
[  دندآن بو ما بر كه پدران [ را در آخرين آيين ] رستش معبود يگانهپ ( ما اين ].) شده است

 “  ( .) اين جز دروغى ساخته شده نيست ؛ ايم نشنيده
درين آيت عبارت از بزرگان ، اشرافيان و رهبران قريش است كه به قوم خود گفتند ؛ “ مأل ” 

 1ته است قبول نكنيد براه انداخ بردين خود ثابت بمانيد و دعوت توحيد را كه محمد 
زرگان قريش واقعات زيادي وجود دارد كه نمايانگر موقف اشرافيان و ب در سيرت رسول اهلل 

 ه : كيكند و سران ساير قبايل در برابر دعوت رسول اهلل ميباشد . چنانچه ابن هشام روايت م
نمود . ابولهب بسوي قبايل مختلف عربي رفته وآنها را بسوي اسالم دعوت مي رسول اهلل ” 

آمده و مردم را از قبول دعوت ايشان منع ميكرد و ميگفت :  در هر جايي به دنبال رسول اهلل 
 2“ سخن او را نشنويد و از او اطاعت نكنيد 

همچنان زمانيكه بسوي طايف رفت تا ساكنان آنجا را به اسالم دعوت نمايد ، با گروهي 
دعوت خود را به  ان ثقيف بشمار ميرفتند . رسول اهلل روبرو شد كه در آنروز از اشراف و سردار

آنها عرضه نمود . اما آنها دعوت ايشان را به بدترين صورت رد نمودند و جاهالن و غالمان خود 
را تحريك كردند تا پيامبر عليه السالم را دشنام داده و با سردادن شورو غوغا مردم را برعليه ايشان 

 3بشورانند : 
 با دعوت الي اهلل : “ مأل ”  اسباب عداوت

58  ـ با دقت و تأمل در آياتي كه داستان انبياي كرام را بيان نموده و برخورد اقوامشان را
در برابر دعوت شرح ميدهد ، ميتوانيم يك سلسله عوامل و اسبابي را تعين نماييم كه در برخورد 

====================================================== 

 27ص 4ـ تفسير بن كثير ج1
 32ص 2سيرت ابن هشام ج2

  28ـ  27ص 2ـ سيرت ابن هشام ج3
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ود داشته است . مهمترين مستكبرين با دعوت الهي در هرعصر و زمان به صورت مشترك وج
خصلتي كه در تمام آنها به صورت مشترك وجود دارد عبارت از تكبر است كه در اعماق قلب 
شان نفوذ كرده است و در كنار آن ، محبت وعالقه به رياست و مقام دنيوي ، رسوبات ذهني عهد 

در كجروي و جاهليت و شبهاتي كه بحيث دليل در ذهن شان خطور ميكند نيز تأثير بسزايي 
 برخورد خصمانة آنها با دعوت اسالمي دارد . 

 درين اينك شرح مختصري در مورد هر كدام ازين عوامل تقديم نموده و آيات و آثاري كه
 مورد آمده است خدمت تان تقديم ميكنيم .

 
 تكبر :  -اول 

5 ه و ي گرفتـ تكبر بدترين اخالق و مهلك ترين آفتي است كه در نفس عدة از انسانها جا
  آثار و نتايج آن در كردار ، گفتار و مواقف آنها به اشكال مختلف ظاهر ميگردد .

ا باالت بدترين مظهر تكبر و خود بزگبيني همانا نديده گرفتن حق است كه حتي در بعضي ح
ه به حق شود كوجود اينكه خود ميدانند و حق را ميشناسند ، اما تكبر و خودپسندي آنها مانع مي

 اي متكبرنسانهراف نموده و در برابر آن تسليم گردند . همچنان تكبر و غرور سبب ميشود كه ااعت
ص را شخاز فضليت و برتري ديگران انكار نموده و حاضر به قبول فضيلت ديگران نشوند . زي
همه  تر ازمتكبر از شناخت و تعين قدر و منزلت خود عاجز بوده و هميشه خود را برتر و بلند

رفتن در رار گد . اين پندار غلط باعث ميشود كه ديگران را حقير شمرده و از همراهي و قميدانن
ود يك صف با انسانهاي ديگر خود داري نمايند و چون قيادت و رهبري را حق انحصاري خ

 يان ،ميدانند ، لذا هرگز حاضر نميشوند كه تحت رهبري شخص ديگري قرار گيرند . درين م
ر حق براب ه و دشمني آنها را در برابر اهل حق تشديد نموده آنها را درحسد نيز داخل گرديد

 و در لجوج تر ميسازد و كار به جايي ميرسد كه به هيچ صورتي حاضر به قبول حق نگرديده
 هرحالتي از آن انكار كنند . 

00  ه كمعرفي ميكند و نتايجي را “ مأل ” ـ آياتي كه تكبر را بحيث بارزترين صفت قشر
ل رينجا نقرا د ين صفت قبيح به بار مي آورد ، خيلي زياد است كه به عنوان نمونه بعضي از آنهاا

 ميكنيم . 
   5          ـ  1
  /(14)النمل

نه ، ستمكارا حالى كه باطنشان به الهى بودن آن معجزات يقين داشت آنها را در و” 
 “ ؟ . پس با تأمل بنگر كه سرانجام مفسدان چگونه بود جويانه انكار كردند وبرترى

يعني فرعون و قومش از نبوت موسي عليه السالم انكار نمودند ، در حاليكه در نفسهاي خود 
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ند و يگانه عامل اين انكار و ظلمي كه بر موسي عليه متيقن به حقانيت موسي عليه السالم بود
 السالم روا داشتند ، تكبر و خود بزرگبيني شان در برابر موسي عليه السالم بود . 

 ـ                

                    

(0ـ  5األعراف/)                                                                                       
،  پرستيدبرا  اهلل!  : اى قوم من ، پس به آنان گفت رستاديم، نوح را به سوى قومش ف به يقين” 

( 5.) ترسم ، من قطعاً از عذاب روزى بزرگ بر شما مي  كه شما را جز او معبودى نيست
 “ ( 0!) بينيم : مسلماً ما تو را در گمراهى آشكار مي  سران قومش گفتند اشراف و

ت  ورده اسآسالم سالم هدايتي را كه نوح عليه الدرينجا نيز مشاهده ميكنيم كه قوم نوح عليه ال
 م تقديمالسال گمراهي ميخوانند و نور آنرا ظلمت ميگويند و مدعي اند كه دعوتي را كه نوح عليه
ليلي بر رين دميكند سراسر گمراهي آشكار و بين است . در حاليكه اين پندار و گفتار شان روشنت

دلي ن كوردهد كه آنها از ديدن حق محروم اند و هميكوردلي و نابخردي آنها بوده و نشان مي
 سبب هالكت آنها نيز گرديده است :

              

    /األعرف(4)
اديم د، نجات  كسانى كه در كشتى همراهش بودند ، ما هم او و ا تكذيب كردندپس او ر” 

  “ . ودندزيرا آنان گروهى كوردل ب ; ، غرق نموديم كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند و
  م يه السالود علهـ اهلل متعال از سرداران و اشرافيان قوم عاد خبر ميدهد كه به پيامبر خود

 گفتند : 
              

   /األعراف() 
 تو نيم وبي ي نادانى م : ما تو را در سبك مغزى و سران قومش كه كافر بودند گفتند اشراف و” 

“  پنداريم!! را از دروغگويان مي 

نيز  لسالمصد از سفاهت عبارت از بيخردي و حماقت است ، پس ميبينيم كه قوم هود عليه امق
تماً حود ، پيامبر شان را احمق و بيعقل ميخواند !! در حاليكه اگر چشم بصيرت شان بينا ميب

 حقانيت دعوت هود عليه السالم را درك ميكردند . 
 هلل سول ارناديد و اشرافيان قريش دعوت ـ اهلل متعال در آيات متعددي بيان ميكند كه ص 4

  فرمايد :ال ميرا دروغ و سخنان خود ساخته خوانده و مردم را از قبول آن باز داشتند . اهلل تع
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  5          /ص(0) 
 ; ايم يده[ نشن دما بر آن بودن كه پدران ر آخرين آيين ][ را د پرستش معبود يگانه ما اين ]” 

“   اين جز دروغى ساخته شده نيست

 اندند وگر خوهمچنان آنها پيامبر گرامي اسالم را گاهي ديوانه خطاب كردند و زماني هم جادو
 گاهي هم شاعر گفتند . 

 :  مايدرده و ميفرـ از برخورد اشرافيان قوم نوح عليه السالم با دعوت الهي حكايت ك 5
                

                 

(هود/)                                                                                                                
جز  كسى را ، و بينيم : ما ترا جز بشرى مانند خود نمي  سران كافر قومش گفتند اشراف و” 

راى شما ب ، و كنيم ده باشند مشاهده نمي بدون انديشه از تو پيروى كر فرومايگان كه نسنجيده و
 “   پنداريم ، بلكه شما را دروغگو مي  بينيم فضيلتى بر خود نمي  هيچ برترى و

ن يشه وراپان و قوم هود ميگويند كه از تو جز اراذل و بيخردان قوم )مقصد شان فقراء ، ناتوان
وم قاران از اشرافيان و سرد است (كس ديگري پيروي نكرده است و در ميان پيروان تو هيچ يك

 گرفته و قرار وجود ندارد . پس چگونه ما دعوت ترا لبيك گفته و در قطار اين فقراء و بيچارگان
 از تو متابعت كنيم ؟!!

و قل از تو تع بعد از آن ميگويند كه اين بيخرادان و به تعبير آنها اراذل بدون تفكر و سنجش
 هيچ نوع يند كهاند ، بعد از آن به الفاظ تمسخر آميزي ميگوپيروي كرده اند . زيرا آنها بيخرد 

و و مبر درغگه پياكفضليت و برتري در بين پيروان او وجود ندارد ، و باآلخره به اين نتيجه ميرسند 
 فريبكار است. 

ه ن ريشتمام اين مواقف و سخنان منشائي جز تكبر و غرور ندارد كه در اعماق نفسهاي شا
ل از آن اراذ بب ميگردد كه آنها از قبول حق به اين دليل خود داري نمايند كهدوانيده است و س

رقي فست و اپيروي كرده اند !! اما اين حقيقت از نظر شان پنهان مانده است كه حق هميشه حق 
وان ريپو تنها اين  .نميكند كه ضعفاء ازآن پيروي كنند و يا سرداران و اشرافيان قوم پيرو آن باشند 

امعه هبري جحقيقت اند كه سزاوار هرگونه شرافت ، برتري و رياست بوده وبايد به مقام رحق و 
ت در لجاج وصعود كنند و كساني اراذل و بيخرد اند كه از قبول حق خود داري كرده و با عناد 
شناخته  رباريدبرابر آن واقع ميگردند اگر چه درعرف حاكم بر جامعه بحيث امير ، اشراف زاده و 

 د .شون
  : ـ اهلل متعال در مورد فرعون و درباريان او ميفرمايد 
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      /(48ـ  45)المؤمنون
( 45)، دليلى روشن فرستاديم آيات خود و برادرش هارون را با معجزات و سپس موسى و” 

و ج آنان قومي برترى و ; ، پس تكبّر ورزيدند اشراف قومش سران و به سوى فرعون و
ه قوم كر حالى بشرى كه مانند خودمان هستند ايمان بياوريم د : آيا به دو گفتند ( و4.) بودند

الك شدگان هاز  ( در نتيجه هر دو را تكذيب كردند و4؟) [ آن دو بردگان ما هستند قبيله و ]
 “ ( 48.) شدند

نتهاي مي در باع حق انكار كرده و سخنانفرعون و قوم او با تكبر و غرور زايد الوصفي از ات
رورش ر و غجاهليت و بيخردي را بعنوان دليل كفر شان اظهار داشتند . فرعون كسي بود كه تكب

 بجايي رسيد كه دعواي الوهيت نموده و فرياد زد كه : 
       /النازعات(4)
 “ گار برتر تان هستم پس )فرعون( گفت : من پرورد” 

 ـ در سيرت نبوي منقول است كه عده از سرداران و مستكبرين قريش به رسول اهلل  
ه كشينيم . لس بن: ما هرگز قبول كرده نميتوانيم كه با اين گروه فقير و بي بضاعت در يك مجفتندگ

ل س تو داخمجل اني بهمقصد شان عمار ، صهيب ، بالل و امثال آنها بود . و اظهار كردند كه ما زم
 !!دهية دخول نازاج ميشويم كه اينها را از خود دور كني و زمانيكه ما نزد تو نشسته بوديم به اينها

 فرمود :  اهلل متعال اين آيت را در جواب شان نازل نموده و خطاب به پيامبر 
  9             

8       
را  ودى اوخوانند در حالى كه همواره خشن ، پروردگارشان را مي  شام با كسانى كه صبح و”
از  ]گانت دگى دنيا ديدزيور زن در طلب زينت و ، و شكيبا دار ، خود را پايدار و طلبند مي 

 “  [ برنگردد به سوى ثروتمندان [ به آنان ] التفات
ند چنين اخود داري كرده  و بعد از آن در مورد اهل طغيان و كسانيكه از اطاعت پيامبر 

 دستور ميدهد : 
                

(8الكهف/)                                                                                                    
از هواى  ايم و [ از ياد خود غافل كرده طغيانش به سبب كفر و از كسى كه دلش را ] و” 
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 “  اطاعت مكن ، روى است زياده كارش اسراف و نفسش پيروى كرده و
ء ابا مد در مورد مستكبرين قوم قريش و امثال شان كه از ايمان به رسالت مح ـ اهلل  8

 ورزيده اند ميفرمايد : 
               

               

            /الزخرف(1  ـ)
ازل ن[  ايفط مكه و مردي بزرگ از ميان يكى از اين دو شهر ] رب: اين قرآن چرا  گفتند و” 
ى دنيا ؟ ما در زندگ كنند ( آيا آنان هستند كه رحمت پروردگارت را تقسيم مي 1!) ؟ نشد

ر برخى [ ب مادى فكرى و برخى را از جهت درجات ] ، و ايم معيشت آنان را ميانشان تقسيم كرده
 ; گيرند خدمت [ به ساير امور در امر معيشت و برخى ديگر را ]ايم تا برخى از آنان  برترى داده

 “ ( .) ، بهتر است كنند رحمت پروردگارت از آنچه آنان جمع مي  و
يمان و او مستكبريني كه از  مفهوم آيت فوق اينست كه اعتراض كنندگان بر رسالت محمد 

ردي از من بر ند كه ؛ چرا اين قرآتصديق به رسالت ايشان اباء ورزيدند ، چنين استداالل ميكرد
 اشرافيان ثقيف و يا كسي از بزرگان و صناديد قريش نازل نشده است ؟

از آن ميدانستند  را خيلي كوچكتر اينها نيز تحت تأثير و فشار تكبر و خود برزگبيني ، پيامبر 
تحق ان مسد شوحي الهي بااليش نازل گردد . و گمان ميكردند كه تنها مستكبريني امثال خوكه 

 ه وحي دركرمود اين كرامت و سيادت ميباشند . اما اهلل متعال اين گمان شان را ترديد نموده و ف
 اختيار اهلل است و ميداند كه رسالتش را در كجا قرار دهد . 

 
 محبت با رياست و مقام :  -دوم 

01  آنها  ميگردد ، حب رياست و مقام است“ مأل ” ـ بيماري ديگري كه دامنگير .
همين  . به ميخواهند كه هميشه بر مردم مسلط بوده و امر و نهي در دست شان قرار داشته باشد

اقع وجنگ  وخاطر با هر حركت و دعوتي كه اين تسلط و استبداد شانرا خاتمه دهد ، در مقابله 
قام مده و از نيرداگميگردند . زيرا ميدانند كه دعوت اسالمي آنها را نيز مانند ساير مردم تابع حق 

ه رفته و برار گظالمانة شان پائين ميكشاند . پس با تمام وسايل و امكانات خود در برابر دعوت ق
يل عنوان دلبي را دشمني و عداوت با دعوتگران دين الهي ميپردازند . و بخاطر اقناع ديگران اباطيل

خاطر ناديد هرقوم بحقانيت موقف خود به مردم پيش ميكنند . آياتي كه نشان ميدهد كه ص
 خيلي زياد است از جمله :  خود داري كرده اندرياست و مقام خود از قبول دعوت 

 در داستان نوح عليه السالم ميفرمايد :  ـ اهلل  1
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       5      /المؤمنون(4)
ه مي ك: اين جز بشرى مانند شما نيست  ، گفتند اشراف قومش كه كافر بودند پس سران و” 

را به  گانى ][ قطعاً فرشت امبرى بفرستدپي خواست ] مي  اهللاگر  ، و خواهد بر شما برترى جويد 
 “  يما شنيدهن ين خود[ ميان پدران پيش گويد كه نوح مي  [ را ] سخنانى فرستاد، ما اين ] [مي  پيامبرى

ة كه ظالمان مقام درين آيات ميبينيم كه اشرافيان قوم نوح عليه السالم در راه دفاع از رياست و
هد ست ميخوااخته ابه مردم ميگويند : نوح با دعوتي كه براه اندبر مردم دارند به دفاع برخاسته و 

نها با آزد . كه برتري و عظمت خود را بر شما ثابت نموده و رياست و پادشاهي را از آن خود سا
ز قبول تا ا اين سخنان ميخواهند كه مردم را تحريك نموده و بر ضد نوح عليه السالم بشورانند

ت حفاظ ابل آن صف بگيرند . و به اين ترتيب رياست و مقام شاندعوت اباء ورزيده و در مق
 گرديده هميشه بر مردم مسلط باشند . 

ده و در حاليكه حقيقت اينست كه انبياي كرام هيچگاهي خواستار رياست و پادشاهي نبو
جة ر نتينميخواهند كه خود را بر ديگران تحميل نمايند . بلكه طبيعت دعوت چنين است كه د

ر از ي خاطار دعوت باآلخره امامت و رهبري جامعه به آنها سپرده ميشود و مردم با خوشاستمر
 . ين نداردستكبررياست و پادشاهي م آنها اطاعت ميكند . اما رياست و رهبري آنها هيچ مشابهتي با

  : ـ اهلل متعال در در مورد فرعون و درباريانش ميفرمايد 
           9  

                

              

      9          

(8ـ  5يونس/)                                                                                                 
سران قومش  اشراف و هارون را با آيات خود به سوى فرعون و پس از آنان موسى و” 

( پس هنگامي كه حق از 5.) آنان گروهى گنهكار بودند ، پس آنان تكبّر ورزيدند و فرستاديم
: آيا  ( موسى گفت.) : مسلماً اين جادويى است آشكار فتند، گ نزد ما به سويشان آمد

،  ، اين جادو نيست نه ؟ ] : آيا اين جادوست گوييد ، مي  حق هنگامي كه به سويتان آمد ةدربار
: آيا به سوى ما  ( گفتند.) شوند [زيرا جادوگران پيروز نمي  اگر جادو بود پيروزى نداشت

[ قدرت  با نابود كردن ما ] ، برگردانى و ايم ما را بر آن يافته ه پدراناى تا ما را از آيينى ك آمده
ما به شما دو نفر ايمان نمي  ؟ و حكومت در اين سرزمين براى شما دو نفر باشد و

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

493  

 “  ( 8!) آوريم 
ز اموده و ننكار فرعون و اطرافيان او كه بدترين قوم و مجرم ترين انسانها بودند از قبول حق ا

عاء ا اين ادبد را سي عليه السالم مستكبرانه اباء ورزيدند ، اما اين استكبار و كجروي خوپيروي مو
وده و اه نمتوجيه ميكردند كه موسي و هارون ميخواهند مردم را از دين آباء و اجداد شان گمر

 ايند . بت نمخود را به رياست و پادشاهي مصر برسانند . و عظمت و كبرياي خود را برديگران ثا
 عليه درين واقعه نيز ميبينيم كه علت اساسي دشمني فرعون و درباريانش با دعوت موسي
 ليهماعالسالم تكبر و محبت با رياست و پادشاهي است . انگشت اتهام بسوي موسي و هارون 

كه  يدانستندانش مالسالم دراز نمودند تا دنيا پرستي خود را توجيه نمايند . زيرا فرعون و درباري
 .  يباشدمدعوت موسي عليه السالم به معناي نابودي سلطنت و پادشاهي ظالمانة آنها  پيروزي

  : ـ در مورد بزرگان قريش ميفرمايد 
      9          

()ص/
ى گهدارن بر پرستش و [ كه برويد و و فرياد برداشتند ن روان شدند ]اياشرافش سران و” 

ر اراده يى بآقا [ رياست و به سوى خداى يگانه معبودانتان ايستادگى كنيد زيرا از اين دعوت ]
 “  شده است

آيت  ح ايناينها بعضي سخناني بود كه صناديد قريش اظهار داشتند . در تفسير قرطبي در شر
  ميخوانيم كه :

)إن هذا لشيء يراد ( كلمة است كه براي تحذير و تخويف بكار برده ميشود و به اين ” 
معناست كه برحذر باشيد كه محمد از دعوتي كه براه انداخته است چيزي جز پادشاهي و بزرگي 
بر شما نميخواهد . او اراده دارد كه تمام مردم را منقاد و تابع خود گرداند و هر چه بخواهد مردم 

 1“ ز فرمانش اطاعت نمايند . پس هوشيار و برحذر بوده و از اطاعت او خود داري كنيد ا
در تفسير ابن جرير آمده است كه ؛ بزرگان ” عالمه ابن كثير در تفسير آيت فوق ميگويد : 

قريش گفتند : توحيدي كه محمد ما را بسوي آن فرا ميخواند چيزي است كه ميخواهد بوسيلة آن 
لي خود را بر شما ثابت نموده و شما را تابع و منقاد خود گرداند . پس هرگز سخن بزرگي و تعا

 2“ او را قبول نخواهيم كرد 
تمام اين آيات نشان ميدهد كه مأل بخاطر دلبستگي و محبتي كه با رياست و پادشاهي خود 

ناي نابودي دارند از قبول دعوت اسالم اباء ورزيدند و گمان ميكردند كه پيروزي اسالم به مع
====================================================== 

 152،  151ص  15ـ تفسير قرطبي ج1

  27ص  4ـ تفسير ابن جرير ج2
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 كامل حكمروايي ظالمانة آنها ميباشد . 
 

 جهالت :  -سوم 

0  ا ن معندر هر جامعة كه وجود دارد ، غرق در جهل مركب ميباشند . به اي“ مأل ” ـ
به  ست كهاكه نه تنها جاهل اند بلكه از درك جهالت خود نيز عاجز اند . در اثر اين جهالت 

اعيان دته و ت انبياء را رد كرده وآنرا گمراهي و سفاهت دانسپروردگار خود كفر ورزيده و دعو
نها آر برابر دن را آنرا كه انبياي كرام اند متهم به بيخردي و ناداني ميسازند . اوباشان و بيخردا

 تحريك نموده وبه دسيسه گري و توطئه پردازي مصروف ميشوند . 
يز از نه آنها نند كويي پيامبر را درين ميبيآنها از رسالت انبياي كرام تعجب نموده و نشانة درغگ

كي ي، بايد  رساندبجنس بشر اند و گمان ميكنند كه اگر قرار باشد اهلل متعال كسي را به مقام نبوت 
هم  دارند و زياد از اشرافيان و مترفين را به اين مقام انتخاب نمايد . زيرا آنها هم مال و ثروت

 جداد شاناباء و آفكر ميكنند كه پيامبران الهي آنها را از دين پيروان و حشم و خدم زياد . آنها 
 ؤمنين راد ، مبرگشتانده و به دين جديدي داخل ميسازد كه قبل از آن هيچ چيزي از آن نشنيده ان

ر عدم نها بخاطكه آ مورد استهزاء و تمسخر قرار داده و آنها را نادان و بيخرد ميخوانند و مدعي اند
 اراي عقلاف و دامور ، از انبياء پيروي كرده اند و خود شان كه مربوط طبقة اشرتعقل و تعمق در 

 و فهم دقيق اند از قبول دعوت انيباء خود داري كرده اند . 
رفي دم معآنها انبياي كرام را مفسدين در زمين ميخوانند و خود را مصلح و مدافع دين مر

رگير دداعيان  ياء وع از دين و عنعنات مردم با انبمينمايند و چنان نشان ميدهند كه آنها بخاطر دفا
 شده اند . 

 رانكريمقتعدد متمام آنچه گفتيم ، منشأ اي جز جهالت و حماقت ندارد . و اهلل متعال در آيات 
عقل تازين گونه جهالت و حماقت شان خبر داده و بيان نموده است كه همين جهالت و عدم 

 مانده اند . از جمله :  است كه آنها از هدايت الهي محروم
 ـ در مورد قوم نوح عليه السالم ميفرمايد :  1
                

                 

                                                                                                               

()هود/
ز كسى را ج ، و بينيم : ما تو را جز بشرى مانند خود نمي  سران كافر قومش گفتند اشراف و” 
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براى شما  ، و كنيم بدون انديشه از تو پيروى كرده باشند مشاهده نمي  فرومايگان كه نسنجيده و
 “   پنداريم ، بلكه شما را دروغگو مي  بينيم فضيلتى بر خود نمي  هيچ برترى و

ند اني مانه انسآنها از فرط جهالت و خيره سري به پيامبر خود ميگويند كه تو فرشته نيستي بلك
ميبينيم  ،برآن  انسانها ميباشي ، پس چگونه براي تو وحي ميشود و براي ما نميشود ؟! عالوهساير 

ادگان و زشراف اكه جز اراذل و بيخردان از تو پيروي نكرده اند و در ميان پيروان تو هيچ يك از 
 درباريان وجود ندارد .!!

انسان  ا اگرميگذارد . زير اين طرز تفكر و استدالل، عمق جهالت و ناداني شان را به نمايش
طب م را مخاند مردداشته باشد ، حتماً ميداند كه پيامبر بايد از جنس بشر باشد تا بتوااندكي عقل 

 وو مقصد  رديدهگقرار داده و دعوت اسالم را به آنها تقديم نمايد . و مردم از سخنان او مستفيد 
ميت و ي ، محرواتواناً درك ميكردند كه فقر ، نمرام او را بدانند . همچنان اگر عقل ميداشتند ، حتم

ك و فهم ادار امثال آن هيچ رابطة با دين و دينداري ندارد . بلكه پيروي از حق نشاندهندة حسن
 ثاقب اين ضعفاء وبيچارگان ميباشد . 

 لح عليهصا ـ اهلل متعال در قرآنكريم سخنان قوم ثمود را حكايت ميكند كه به پيامبرشان 
 گفته بودند . السالم 

    9        
               

 9        /األعراف(5  ـ)
رده سركشى مي ورزيدند به مستضعفانى كه ايمان آو سران قومش كه تكبّر و اشراف و” 
ر طو : به فتند؟ گ : آيا شما يقين داريد كه صالح از سوى پروردگارش فرستاده شده ، گفتند بودند

ه شما به آن ايمان ك: ما به آيينى  ( مستكبران گفتند5.) كه فرستاده شده مؤمنيم يقين ما به آيينى
 “  ! ، كافريم آورديد

ار و ل استكبا كمااشرافيان قوم ثمود با اصرار بر جهالت و انكار از نبوت صالح عليه السالم و ب
 غرور از مؤمنين ميپرسند كه آيا آنها به دعوت صالح لبيك گفته اند ؟!!

 . به اين سؤال شان فقط جنبة تمسخر و استهزاء داشته وبه معناي استفهام نبودالت
  : ـ اهلل متعال ميفرمايد 
                 

       /الزخرف() 
، مگر آنكه سران  اى نفرستاديم دهنده به همين گونه پيش از تو در هيچ شهرى بيم و”  
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ما هم حتماً به آثارشان  : ما پدرانمان را بر آيينى يافتيم و مغرورش گفتند مست و خوشگذران و
 “   كنيم اقتدا مي 

 ه آنهاو عياش در مقابل دعوت انبياي كرام اين بود كجواب اشرافيان و درباريان مسرف 
آئين  ومان دين هو و  پدران شانرا پيروي اين دين و آئين يافته اند و آنها نيز در پي آنها روان بوده

 ه دينبپيروي ميكنند و به هيچ صورت حاضر نيستند كه راه و روش آنها را كنار گذاشته و 
 جديدي بگرايند . 

ه تا چ ز تفكر منتهاي جاهليت شانرا به نمايش گذاشته و نشان ميدهد كهاين سخنان و طر
اطل بعمل  اندازه اسير تعصبات جاهلي ميباشند . زيرا هيچ عاقلي حاضر نيست كه از انديشه و

ند . اموده نكسي تقليد نموده و خود را در همان پرتگاهي سقوط دهد كه پيشينيان درآنجا سقوط 
ورت ه به صاز آن پيروي صورت گرفته و به آن منقاد گرديد . اما اينكبلكه اين حق است بايد 

بدترين نوع  ،كوركورانه و بدون تحليل و تفكر از پي نياكان رفته و از آنها تقليد صورت گيرد 
د غير نين تقليچربار تمرد و سركشي در برابر اهلل متعال ميباشد . به همين علت است كه اهلل متعال با

 يد نموده و ميفرمايد : معقول را ترد
                  

        /البقره(10) 
مي  ، كنيد پيروى نازل كرده اهلل: از آنچه  [ گويند كافرند ه مشرك وك هنگامي كه به آنان ] و” 

انشان چند پدر يا هرآ.  كنيم ، پيروى مي  ، بلكه از آيينى كه پدرانمان را بر آن يافتيم : نه گويند 
آنان  رانه ازباز هم كوركو يافتند ] [ نمي  حق را به سبب كوردلى راه ] فهميدند و چيزى نمي 
 “  [ ! ؟ هند كردپيروى خوا

  متعال ميفرمايد : هللـ ا 4
            8   

          /األعراف(1) 
ن ن سرزميكنى تا در اي قومش را رها مي  : آيا موسى و سران قوم فرعون گفتند اشراف و” 

ورتى به ص : به زودى پسرانشان را ؟ گفت معبودهايت را واگذارند تو و تباهى كنند و فساد و
“   مُسلّطيم يره ور آنان چما ب گذاريم و زنانشان را زنده مي  رسانيم و گسترده به قتل مي  وسيع و

 فسدينمحاشيه نشينان دربار فرعون ، موسي عليه السالم و ياران و پيروان مخلص او را 
و  فته و اوار گرميخوانند و فرعون سبك مغز را تحريك مينمايند تا در برابر موسي عليه السالم قر

 پيروانش را نابود سازد . 
رواني آنها را به جايي رسانده و ساير امراض نفسي واست و حكومت ، تكبر ، حب رييقينا جهل
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 است كه اكنون حتي پيامبر الولعزمي چون موسي عليه السالم را نيز مفسد في األرض ميخوانند . 
 

 اشرافیان در هر زمان و مكان :
جود وكان ممأل با اوصاف و اخالقي كه قرآن كريم ذكر نموده است در هر زمان و  – 603

لت عزرگترين بند. ثرا همانها در برابر دعوت قرار گرفته و به جنگ و مقابله مي پردازدارند. لذا اك
لب قاين دشمني و مخاصمت با دعوت حق همانا خود پسندي و تكبري است كه برتمام زواياي 

ظلوم مردم مشان شان سايه افگنده است . عالوه ازآن ، حب دنيا و شهوت جاه و مقام و تسلط بر 
ت ن دعواين مخالفت بحساب مي آيد و مترفين و مستكبرين ميترسند كه مبادا ايعوامل اساسي 

رفين و ه متكاصالحي جايگاه و مقام ظالمانه و كاذبانة شانرا سلب نمايد. آنچه كه نشان ميدهد 
 ي بهمستكبرين اشراف زاده در هر زمان و كان وجود داشته هميشه در برابر دعوهاي اصالح

نبياء بله با امقا ينست كه انگيزه هاو اسباب و عواملي كه اقوام گذشته را بسويمعارضه ميپردازند، ا
كه  كه تكبر ينيمع كشانده است، اكنون نيز در نفوس متكبرين و مترفين وجود دارند . اكنون نيز ميب

حرص  در چنين نفسهاي مريض جاي داشته و به اشكال و صورتهاي مختلفي چهره نمايي ميكند،
دام كه هر و مهلك نسبت به جاه و مقام بر نفسهاي ناتوان مسلط است و به همينگونو آز كشنده 

 . انيمآن عوامل را كه پيگري نماييم ، در وجود مستكبرين در عصر و زمان پيدا كرده ميتو
ا رين نفسهكه ب اگرچه اين امراض فقط با دواي ايمان تداوي شده ميتواند. اما ناداني و جهالتي

 است گسترانيده و چشم بصيرت اين عاشقان جاه و جالل دنيا را كور ساخته پردة سياهش را
ياشان و ع نميگذارد كه حقيقت امر را مشاهده نمايند. و حتي اگر ايمان به قلوب اين متكبرين

نها اند و ايميتونداخل گردد،آنقدر ضعيف خواهد بود كه آنها را از مخالفت با دين اهلل ج مانع شده 
 عوت قراردابر تكبرين و اشرافيان قديم با عنوان كردن شبهات و سؤالهاي واهي در برنيز مانند مس

 گرفته و راه دعوت را سد ميكنند . 
ر حال هه و در براي هميشه دشمن دعوت باقي ماند« مأل»مفسرين كرام بارها تنبيه كرده اند كه 

 د : اين آيت ميفرمايسد راه دعوت اسالمي ميگردند . چنانچه عالمه ابن كثير در تفسير 
             األ(/عراف0) 
 «  بينيم را در گمراهى آشكار مي : مسلماً ما ت ندسران قومش گفت اشراف و» 
 .«.و . فجار و بدكاران هميشه چنين فكر ميكنند ، آنها نيكوكاران را گمراه ميخوانند»

و در جاي ديگري ميگويد : واقعيتها نشان ميدهد كه بيشترين پيروان حق ، عامه مردم ميباشد و 
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 1«در اكثر جاها اشراف، متكبرين و بزرگان قوم مخالف دعوت ميباشند 

====================================================== 
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 : بحث دوم
 
 
 

 جمهور )عامۀ مردم (
 

 تعريف جمهور :
معه را تمام اقشار جا « مأل»از  قصد ما از جمهور، اكثريت مطلق مردم ميباشد كه غيرم -604

ع ثريت قاطا اكشامل ميگردد. در بحثهاي قبلي در مورد مأل گفتيم كه عادتا در اقليت ميباشند. ام
 كامالً اشته وقرار د« مأل»قيادت  تشكيل ميدهند در بيشتر جاها تحت را مردم در جامعه كه جمهور

امعه عف جنست كه غالبا قشر فقير و مستضتابع و منقاد آنها ميباشند. خصوصيت ديگر جمهور اي
 بوده و پيشه هاي مختلفي دارند.

 
 : از ديگران دعوت را میپذيرند زودترجمهور)توده ها(  

ي ر اكثر جاها در قبول دعوت پيشقدم بوده و نسبت به هر قشر اجتماعدجمهور مردم  -605
ت ه اسم بخاري روايت كردد. چنانچه در حديث طويلي كه امانديگري دعوت را بزودي مي پذير

 و را نزدوم ارميخوانيم كه: ابو سفيان به قصد تجارت به شام رفته بود، در آنجا هرقل امپراطور 
رسيد: آيا پچيزي بشنود. هرقل ضمن سوالهايي كه از او كرد،  خود خواست تا از اخبار پيامبر 

ي كرده يروپ وي عفاي جامعه ازاشراف مردم از او پيروي ميكنند و يا ضعفاء؟ ابو سفيان گفت: ض
 ميباشند. ليهم السالماند. هرقل گفت: بلي مستضعفين هميشه پيروان انبياء ع

 وده اند.وي نمپير عليهم السالمواقعيت ها نيز ثابت نموده است كه هميشه عام مردم از انبياء 
 چنانچه قبال ذكر نموديم كه صناديد قوم نوح عليه السالم گفتند: 

           (27د/)هو 

شاهده متو پيروى كرده باشند  بدون انديشه از كسى را جز فرومايگان كه نسنجيده و و» 
 «  كنيم نمي

 و اشرافيان قوم ثمود به پبامبر شان گفتند :
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    9        

                
 (75اعراف/ )                                                                                                 

رده سركشى مي ورزيدند به مستضعفانى كه ايمان آو سران قومش كه تكبّر و اشراف و »
ور ط : به دفتنگ !؟ : آيا شما يقين داريد كه صالح از سوى پروردگارش فرستاده شده ، گفتند بودند

 «  يقين ما به آيينى كه فرستاده شده مؤمنيم

در مكه، مستضعفين و بيچاره گان جامعه بودند و به همين دليل  محمد  همچنان اتباع و پيروان
اذيتهاي خيلي شديدي را از سوي مشركين متحمل شدند پس جمهور مردم هميشه در قبول حق 

عالوه بر آن، واقعيت اينست كه »...از ديگران سبقت جسته اند. چنانچه ابن كثير ميگويد: 
 1« يگران پيرو حق شده اند.مستضعفين جامعه هميشه بيشتر از د

 
 چرا جمهور مردم زود تر به دعوت لبیك میگويند :

لتي كه جمهور مردم دعوت بسوي اهلل متعال را بيشتر از ديگران عاساسي ترين  -606
 نها سراغجود ايرا از قبول دعوت باز ميدارد، در و« مأل»ميپذيرند، اينست كه عوامل و موانعي كه 

د از رت انانع در راه قبول دعوت عباوكه ؛ چنانچه گفتيم، اساسي ترين منميشود. به اين شرح 
م حب رياست، قدرت طلبي، تكبر و خود بزرگ بيني است و اين امراض نفسي در جمهور مرد

امام  نند.وجود ندارد. به همين علت است كه حق را خيلي به سرعت پذيرفته و از آن پيروي ميك
 ن علل و عوامل اشاره نموده است.نيز در تفسيرش به همي قرطبي 

 نعمت وواقعيت هاي جوامع انساني نشان داده است كه تكبر، حب رياست، غرق شدن در ناز 
 رواني وانعماين صفات و  إزالةها و امثال آن صفتهايي جدايي ناپذير قشر اشرافي جامعه بوده و 

ي از چ اثردر غالف بوده و هي، خيلي مشكل و حتي ناممكن ميباشد. لذا هميشه قلبهاي شان آنها
ت لهاجبا  دعوت نميپذيرند. چشمهاي شانرا پردة غفلت پوشانده و توان ديدن حق را ندارند، پس

عي خود جتمااكه دارند، به دشمني با دعوت پرداخته و ميخواهند كه جايگاه و موقف  اي و ناداني
 را حفظ كنند.

 
 اثر گذاري مأل بر توده ها :

آمادة پذيرش دعوت بوده و با فطرت سالمي كه دارند ، فرصتهاي  مردم اگرچه جمهور -607

====================================================== 
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خيلي وسيعي در برابر شان قرار دارد . اما در بعضي موارد تحت تأثير دسايس و تبليغات سوء 
اشراف و درباريان قرار گرفته از قبول دعوت اباء ورزيده و به دنبال انديشه هاي باطل آنها ميروند . 

ن تحت تأثير تبليغات فرعون قرار گرفته و در پشتيباني از فرعون در برابر موسي چنانچه قوم فرعو
 عليه السالم قرار گرفتند .

            /(54)الزخرف 
[  دان كرخوارش فريفت و اغواگرى آنان را با وسوسه و و پس او قومش را سبك مغز شمرد ]» 

 «   نافرمان بودند زيرا آنان مردمي فاسق و ; در نتيجه از او اطاعت كردند
عقل هاي آنها را به استخفاف كشانده و بسوي گمراهي »در تفسير ابن كثير امده است كه : 

 1«خود دعوت شان نموده و آنها نيز پذيرفتند
هي پادشا وقدرت  طرفقوي بود. زيرا او از يك اما فتنة فرعون در ظاهر امر خيلي خطرناك و 

نچنان ش آمداشت و اعوان و درباري هاي زياد اطراف او را احاطه نموده بود و از سوي ديگر قو
جود ان وشنه علمي در سينه داشتند و نه هدايتي در قلب  در جهالت و غفلت فرورفته بودند كه

 ان دهد .ن نشنجات داده راه صواب را براي شا داشت ونه عقلي بسر داشتند تا آنها را از گمراهي
ي عليه موس لي گرفتار ماندند كه فرعون و درباريانش در مقابليبه همين علت در گرو همان اباط

 السالم بعنوان دليل و حجت ارائه ميكردند . 
           (/97هود) 
دت ، در حالى كه فرمان فرعون راهنماى به سوى سعا از فرمان فرعون پيروى كردند» 

 « خوشبختى نبود و
واي هت اغاهلل متعال در جاهاي متعدد قرآن كريم شيوه هاي گمراه سازي مستكبرين را كه ج

 يد :فرمامستضعفين بكار ميبرند بيان نموده و انسانها را از آن برحذر ميسازد . چنانچه مي

                

   5        

  9        9  

              

   9            

                

====================================================== 

 130ص 4تفسير ابن كثير ج - 1

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

 

      

502 

       /(33-31)سباء 
ن نمي ايما ، هرگز هايى كه پيش از آن بوده است كتاب : ما به اين قرآن و كافران گفتند و» 

،  دان ت شدهداش[ باز براى محاكمه اگر ستمكاران را زمانى كه در پيشگاه پروردگارشان ] . و آوريم 
مي  جيبىعامر  اندازد ] ديگرى مي  ةود را بر عهدبدبختى خ ببينى در حالى كه هر كدام گناه و

( 31.) ديمن بو: اگر شما سر راه ما نبوديد يقينًا ما مؤم گويند[مستضعفان به مستكبران مي بينى 
؟  اشتيميد باز دا رس: آيا ما شما را از هدايت الهى بعد از آنكه به شم گويندمستكبران به مستضعفان مي

: بلكه  گويند  ( مستضعفان به مستكبران مي32.) رم بوديدجشما خودتان م [بلكه ، باور نداريم نه ]
ى همتايان ويم وداديد به اهلل كافر ش روز كه به ما فرمان مي  [ شب و گير شما در پى هاى ] نيرنگ

ما در  . و نى كننديما، اظهار پش هنگامي كه عذاب را ببينند . و [ ما را گمراه كرد براى او قرار دهيم ]
 « ( 33.)؟ شوند ي مدادند جزا داده  آيا جز آنچه را انجام مي  ; نهيم زنجير مي  گردن كافران غل و

 از ز آنابعد  واهلل متعال درين آيت از اصرار و پافشاري كفار در طغيان و كفرشان خبر داده  
ا آنه عاقبت بد و سرنوشت دردناك شان در روز قيامت سخن ميگويد . صحنة خيلي دردناكي از

تاب عر را با كديگرا تصوير نموده و نشان ميدهد كه آنها در روز قيامت در برابر پرودگار ايستاده ي
ينجا دند ، درر بومورد مالمت قرار ميدهند. آنها در حاليكه در دنيا معاون و مددگار و مدافع يكديگ

ورد كسانيكه مبا هم به مخاصمه و دشمني ميپردازند. در چنين حالت خيلي سخت هول انگيز 
 استضعاف قرار گرفته و از مستكبرين اطاعت نموده اند ميگويند :

(    )  
مان آنها اي برحق يعني اگر شما مانع ما نميشديد ، حتماٌ از پيامبران پيروي ميكرديم و به دعوت

 شان ميگويند :  مي آورديم . مستكبرين كه رهبران و رؤساي قوم بودند در جواب
(       )؟ 

 ليل ويعني ما چيز بيشتري ازين نكرديم كه شما را دعوت نموديم و شما هم بدون هيچ د
خالفت ردند ، مكائه برهاني از سخنان ما پيروي كرده و با داليل و براهيني كه انبياء عليه السالم ار

واني ز حيزيديد. اين شما بوديد كه به طمع بدست آوردن وعده هاي دروغين ما و اشباع غرايور
 خود به دنبال ما آمده و جرم و گناه دنباله روي را مرتكب شديد !! 

 مستضعفين كه اكثريت كفار را تشكيل ميدهند در جواب مستكبرين ميگويند : 
گمراه ساخت و اين شما بوديد كه بخاطر  اين مكر و فريبكاري شباروزي شما بود كه ما را

فريب ما شب و روز به توطئة گري مصروف بوديدو ما را اميدواريهاي كاذب و آرزو هاي باطل 
فريب داده و مدعي بوديد كه شما برحق بوده و دعوت انبياء عليه السالم باطل است . اكنون ثابت 
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اين شما بوديد كه ما را به شرك و كفر  شد كه تمام آنچه ميگفتيد چيزي جز دروغ وباطل نبود .
امر كرده و مجبور ميساختيد كه خدايان باطل را همراه و همانند اهلل متعال قرار دهيم و براي اثبات 

 .اده و ما را به گمراهي سوق داديداين عقيدة باطل تان داليل و حجتهاي باطل را در برابر ما قرار د
ن باطل به سوي كفر كشانيده شديم . اهلل متعال در اخير پس ما در اثر دعوت شما و مزين ساخت

خبر ميدهد كه چون عذاب را مشاهده كنند ، تمام آنها اظهار ندامت و پشيماني ميكنند و رهبران و 
پيروان از اعمالي كه كرده اند سخت نادم و پيشمان ميباشند . ولي اين ندامت هيچ فائدة براي شان 

ن با زنجير ها به گردنهاي شان بسته شده و عذاب كفر و تكذيب خود نمي رساند . لذا دستهاي شا
را ميچشند كه براي قائدين كفر عذاب مطابق اعمال شان و براي پيروان عذاب مطابق حال شان 

 1داده ميشود 
 

 چرا عامۀ مردم از مستكبرين متأثر میشوند : 
فتيم كه گا نيز ميشتابند و اين ر گفتيم كه عامة مردم بيشتر و پيشتر از ديگران بسوي حق _ 608

ق خود حبول احتمال دارد كه جمهور مردم از مستكبرين و اشرافي هاي جامعه متأثر گرديده و از ق
بودن و ن داري نمايند . اما سؤال اينست كه؛ با وجود واضح بودن حق و مقبوليت آن نزد جمهور

 ؟دري ميكننود دااز قبول دين حق خ گرفته وموانع در برابر آنها بازهم چرا تحت تأثير ديگران قرار 
توان ما ميادر جواب اين سؤال بايد گفت كه؛ اسباب و عوامل اين اثر پذيري خيلي زياد است 

 اين عوامل را در نكات ذيل خالصه نمود : 
 

 خوف : -اول 
و  ست كه مستكبرين و اشرافيان در جامعة كفري اكثراً از قدرت، نفوذدرين شكي ني -609

و يد تهد وت برخور دار بوده و ميتوانند كه جمهور را با استفاده ازين امكانات خود موردثر
انع ديد مجقرار داده و آنها را مجبور به پيروي دين و اراء خود نموده واز قبول دين تخويف 

ر همتي و ضعف شخصيت آنها گرديده و صرفاً بخاط نگردند . اين تخويف و تهديد سبب دو
ديد جبول دين قاز  ور و اذيت آنها در امان باشند، خود را دنباله رو آنها قرار ميدهند اينكه از آزا

 منصرف ميشوند . اهلل متعال درين مورد ميفرمايد :
                

          يونس(/8) 
====================================================== 
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ز ا[  ارانگشت شم ، مگر فرزندانى ] [ كسى به موسى ايمان نياورد در ابتداى كار پس ]» 
ن آنان ونياسران قوم خودشان كه مبادا فرع اشراف و [ از فرعون و شديد قومش آن هم با ترسى ]

عصيت م،  اهدر گن ] ، و خواه مسلماً فرعون در سرزمين مصر برترى و ; عذاب دهند و را شكنجه
 «  كاران بود [ از اسراف ستم و

وردن آيمان ادرينجا ميبينم كه ترس از عذاب و مؤاخدة فرعون و درباريانش اكثر مردم را از  
 د و قبولشنونن فرعون را بها را مجبور نموده است كه  سخناآنبه موسي عليه السالم باز داشته و 

يك  م باكنند به همين علت است كه عدة اندكي به موسي عليه السالم ايمان آوردند و آنها ه
 . دردنكيعالمي از خوف و ترس بسربرده و ايمان خود را از فرعون و حاشيه نشينانش پنهان م

داد كمي ه تعكه هميش البته درين مورد استثناءاتي وجود داشته و در طول تاريخ دعوت ميبينيم
امبران ه پياز جمهور بدون اينكه ترس و خوفي از كفار و شكنجه و تعذيب آنها داشته باشند ، ب

ي ه با موسقابلمايمان آورده و ايمان خود را آشكارا اعالن نمودند چنانچه ساحران فرعون كه براي 
مان لسالم اياليه دند ، به موسي عآمده بودند، بالفاصله بعد ازآنكه حقايق را درك نمو ليه السالمع

 :آورده و هيچ توجهي به تهديد هاي فرعون نشان ندادند . با تمام بي  پروايي گفتند

                    

    /(51-50)الشعراء 

ه سوى ما ب ، يقيناً [ نيست بر ما باكى ] [ هيچ زيان و عذاب در اين شكنجه و : ] گفتند» 
از اين  ان ]( قطعاً ما اميدواريم كه چون نخستين ايمان آورندگ50،) پروردگارمان باز ميگرديم

 «  ( 51.) ، پروردگارمان خطاهاى ما را بيامرزد [بوديم قوم
فار كرا ميبينيم كه باوجود عذابها خيلي جانكاهي كه از سوي « اصحاب اخدود»همچنان 

 اما بازهم ايمان خود را آشكارا اعالن نمودند. ،ديدند
يكه د. درحالگوين اما اينها يك تعداد خيلي اندكي اند كه به دعوت انبياء عليهم السالم لبيك مي

د و در بينني ظالم جرئت ايمان آوردن را در خود نمياكثريت مردم از ترس اشرافيان و درباريها
ه و لفت گرفتكفر ا كفر بسوي كفر ميروند، اما بامرور زمان بااز ابتداي امر با كراهيت و نا رضايتي 

 ميگردند . درين حالت است كه مستحق عذاب عام ميشوند. ذوبدر جامعة كفري 
د حق نشان ميدهاز قبول دعوت آيت ديگري كه اثر ترس و خوف را در خود داري مردم 

 :اينست كه ميفرمايد

      5           

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

505  

 (5هود/)                                                                                                           

 
افرمانى نن او از پيامبرا ، و اينان قوم عاد بودند كه آيات پروردگارشان را انكار كردند و» 
 « . جويى را پيروى كردند فرمان هر سركش ستيزه ، و نمودند

 :  گمراه سازي بوسیلۀ مال و متاع دنیا -دوم 
مشبوه و  وال و سرماية هنگفتي را كه از راههايها امنانچه گفتيم، اشرافيان و درباريچ -610

يروي ز آنها پگر اكه ا تلويحاً به آنها وعده ميدهندظالمانه گرد آورده اند، به مردم نمايش داده و 
 رمايد : فم مي چنانچه اهلل متعال در مورد قوم نوح عليه السال كنند ازين اموال مستفيد ميشوند.

                 

 (1نوح/)                                                                                                        
فر ران كچون سردمدا انى ]از كس ! آنان از من نافرمانى كردند و : پروردگارا نوح گفت» 

 «  يفزودن نزيانى بر آنا فرزندانشان جز خسارت و [پيروى نمودند كه اموال و متوليان بتخانه و
ن آورد يعني آنها از رؤساء و مستكبرين جامعه كه صاحب مال و ثروت اند به آرزوي بدست

 رمايد:مال و دارايي پيروي كردند. و در حكايتي كه از فرعون بيان ميكند، ميف
               

      /(51)الزخرف 
 ةصر ويژمپادشاهى  ! آيا حكومت و : اى قوم من : گفت دادسرفرعون در ميان قومش ندا  و »
حشمت  ت وعظم ؟ آيا ] [من به فرمان من روان نيستند هاى كاخ اين نهرها از زير ] يست ومن ن
 «  ؟ بينيد [نمي  تهيدستى موسى را فقر و من و

ه با اشار آميز اهلل متعال درين آيت نيز بيان ميكند كه فرعون به صورت خيلي شيادانه و شيطنت
وال ازين ام سانيبه مردم ميفهماند كه فقط براي ك به قدرت ، پادشاهي و اموالي كه در اختيار دارد

 داده ميشود كه از عقيدة باطل او پيروي كنند.
ند كه اگر پيشنهاد كرد در سيرت نبوي نيز ميبينم كه اشراف و سردمداران قريش به پيامبر 

 دعوت را ترك كند، اموال زيادي را در اختيارش ميگذارند.
ه هاي ا وعدسردمداران كفر هميشه مردم را فريب داده و ب اين حقايق تاريخي نشان ميدهد كه

 آنها را از قبول اسالم و دعوت حق مانع ميشوند. ،دروغين اعطاي مال
 

 : شـبهات  -سوم 
اكتفاء نمي كنند بلكه با  مأل تنها به تهديد و ايجاد وحشت در باز داشتن مردم از دين اهلل  -611
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بسوي خود ميكشانند. آنها دعوتگران دين الهي را به جنون، ايجاد شكوك و شبهات نيز مردم را 
 گفتند : گمراهي و سفاهت متهم نموده و مردم را از پيروي شان باز ميدارند چنانچه نوح عليه السالم را

            األع(/راف0) 
 «  بينيم را در گمراهى آشكار مي : مسلماً ما ت گفتند سران قومش اشراف و» 
 حكايت ميكند كه گفتند : عليه السالم از قوم هود اهلل متعالو
              

   /األعراف() 
را از ت وبينيم  نادانى مي  بك مغزى ورا در س: ما ت كه كافر بودند گفتند سران قومش اف واشر» 

 « پنداريم!! دروغگويان مي 

بخاطر  خته اند،اندا آنها ادعاء ميكنند كه مقاومتي را كه در برابر انبياء و دعوت برحق آنها براه
تعال از مهلل خش فساد را بگيرند!! احمايت و حفاظت عقيده و مصالح آنها بوده و ميخواهند جلو پ

 رمايد : فمي  واين ادعاي كاذبانه و شيادانة مأل كه در هر زمان و مكان وجود دارد ياد آور شده 
                

      /المؤمن() 
،  واند[بخ دبراى نجات خو او پروردگارش را ] : مرا بگذاريد تا موسى را بكشم و فرعون گفت» 

 «  وردآتباهى به بار  ، يا در اين سرزمين فساد و ترسم دين شما را تغيير دهد چون من مي 
ر دلسالم ابودند كه گويا پيامبر عليه مستكبرين و اشراف قريش نيز چنين ميگفتند و مدعي 

 ذا آنهاد. لجامعه فساد انگيزي نموده عقيدة مردم را خراب ميكند و خدايان شانرا باطل ميخوان
 ند!!ده ادر برابر وي دست به مقاومت ز بخاطر تأمين امنيت و حفظ ارزشهاي ملي و ديني مردم

ي قام دنيول و مد كه؛ آنها از هرگونه ماشبهة ديگري كه در برابر جمهور مردم ميگذاشتند اينبو
د مور وبرخوردارند و اين خود نشان ميدهد كه راه و روش آنها درست بوده و دين شان برحق 

 .  است پسند اهلل ميباشد. لذا آنها بهتر و افضل تر از كسي اند كه اكنون مدعي نبوت شده

               

                   

 (5-51الزخرف/)                                                                                                 

من  ةپادشاهى مصر ويژ ! آيا حكومت و : اى قوم من : گفت فرعون در ميان قومش ندا داد و» 
حشمت من  عظمت و ؟ آيا ] [من به فرمان من روان نيستند هاى كاخ اين نهرها از زير ] نيست و
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است كه من از اين كسى كه خوار  ( مگر نه اين51!) ؟ بينيد [نمي  تهيدستى موسى را فقر و و
 « ( 52؟) ، بهترم گويا سخن گويد تواند روشن و نمي  مقدار است و بى و

ين با ا فرعون به قدرت، سلطنت، ثروت و جبروت خود افتخار نموده به مردم مي فهماند كه
ارد و يايي ندناع دمقام و منزلتي كه دارد بهتر از موسي عليه السالم ميباشد. مردي كه هيچ مال و مت

 حتي مقصد و غرض خود را به فصاحت بيان كرده نميتواند.

                  

 (4سبأ/)                                                                                                              

نان آمستِ سر اى نفرستاديم مگر آنكه خوش گذرانانِ مغرور و دهنده در هيچ شهرى هيچ بيم» 
 «  ، كافريم اند : ما به آنچه شما را به آن فرستاده گفتند

الت حت و اين ه اساء كردآنها استدالل ميكنند كه اهلل متعال براي آنها اموال و فرزندان زيادي عط
 ند.ييابمنشان ميدهد كه آنها بندگان رهياب و مقرب اهلل بوده و در آخرت نيز از عذاب نجات 

ين را اند و اما حقيقت امر اينست كه گروه جاهل از سنت قانون الهي در اعطاي اموال بيخبر 
تي ه هيچصورا بل و متاع دنيندانسته اند كه اهلل متعال به هركه بخواهد مال را ميدهد و اعطاي ما
 نشاندهندة صالح شخص و پسنديده بودن او نزد اهلل متعال نميباشد .

 دم تأثيرام مراين شبهات و دسيسه ها باوجود اينكه بطالن و فساد آن آشكار است اما باالي عو
اين  نهالق آگذاشته و باعث گمراهي آنها ميگردد. مخصوصاً اينكه مستكبرين و حاشيه نشينان متم

 وادن مال ان دسخنان را با اسلوب و الفاظ خيلي جذاب و فريبنده بيان نموده و در كنار آن با نش
 كشانند. ن ميمردم را فريفته ميسازند و از سوي ديگر تخويف و تهديد را به رخ شا ،متاع دنيايي

وقتي اين  د،انسان كه طبيعتا زندگي و آسايش را دوست داشته و از رسيدن آزار و اذيت مي هراس
سرخ و  هاي شبهات و تبليغات سوء در برابر شان قرار ميگيرد و همزمان با آن تهديدات و و عده

اينهمه  ا باوجود. امسبز را ميبينند ، حتماً تحت تأثير قرار گرفته و به دنبال مستكبرين حركت ميكنند
 وام مردماز ع عليهم السالمدسايس و سنگ اندازيها بازهم مشاهده ميكنيم كه اكثر پيروان انبياء 

 . است نه درباريان و اشراف زادگان
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 :بحث سوم 
 
 
 

 نـقیـنافـم
 

 : تعريف منافق
طالح شرعي كسي است كه عقيدة را كه ظاهر ميسازد غير از آنچيزي منافق در اص -612

 است كه در باطن خود دارد. 
 الص وخ، چنين شخصي منافق اگر آنچه را در باطن دارد تكذيب اصول اسالم و ايمان باشد

اده ايش دبوده و در آخرت در جمع كفار شامل ميباشد و حتي عذاب بيشتر از كافر بر« عقيدتي»
 است . مودهميشود زيرا با مسلمانان فريبكاري نموده و كفر خود را پنهان و به اسالم تظاهر ن

    8          /النساء(45) 
 «   هى يافتى نخواهرگز براى آنان ياور ، و اند ترين طبقه از آتش ترديد منافقان در پايين بى» 

وده و در جملة ب اما اگر چيزي را كه پنهان ميكند غير از كفر به اهلل، به قرآن و رسول اهلل 
ما در وجود او خصلتي از ورت چنين شخصي كافر نيست امعصيت ها شامل باشد، در آنص

 نفاق وجود دارد.خصلتهاي 
ست امنافقي كه درين بحث روي آن صحبت ميكنيم، همان منافق اصلي ميباشد. يعني كسي 

 ل كامالً ك عمكه كفر خود را پنهان و خود را مسلمان و مؤمن قلمداد ميكند. از آنجاييكه نفاق ي
 ضي ازشناخت منافقين به صورت يقيني ناممكن است، لذا درين بحث بعقلبي و باطني بوده و 

د نك سازا پارصفات منافقين را بيان ميكنيم تا مسلمانان از آنها عبرت گرفته و ازين صفات خود 
 ست.ده ازيرا ممكن است كه يكي يا چند صفات منافق در او باشد، در حاليكه از آن غافل مان

 
 : منافق در كجا پیدا میشود

زمانيكه دعوت اسالمي در جامعة پيروز گرديده و دين الهي غالب شود و مردم گروه  -613
 ن از ميان بروداداخل گرديده و قوت كفر ريشه كن و قدرت و سيطرة كافر گروه به دين اهلل 

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

509  

درين شرايط است كه چهره هاي نفاق ظاهر گرديده و افرادي عرض اندام مينمايند كه همراه با 
شامل دايرة ايمان نميشوند و نه هم از ترس مسلمانان به صورت آشكار در صف كفار  منينؤم

 باقي مانده ميتوانند. 
ين حالت را درپس در هنگاميكه غلبه و سيطره از كفار باشد، نفاق در جامعه بوجود نميايد. زي

اشند. بته اشحاكميت كفر و كافران مستحكم بوده و خوفي از اظهار كفر و تجاوز به اسالم نمي د
 به همين علت است كه در مكة مكرمه و قبل از هجرت منافقي وجود نداشت چون در آنجا

ين تكبرند و قدرت و حاكميت بدست مسدمسلمانان در اقليت بوده و در حال استضعاف بسر ميبر
جا آنم در اسال وقريش بود. زمانيكه پيامبر عليه السالم همراه با مسلمين بسوي مدينه هجرت نموده 

 منتشر و قدرت مسلمانان تحكيم يافت، درينوقت بود كه نفاق و منافقين ظهور كردند.
 

 اساس نفاق :
خفاء  ناميموني از كفر ، جبن و پست همتي ميباشد . زيرا شخص منافق در نفاق آميختة -614

ان افق انسنكه مكافر بوده و در جمع همطرازان خو آزادانه كفر خود را اعالن ميكند اما از آنجايي
 بانبز را جبون و دون همت است نميتواند كه در جامعة اسالمي چيزي از عقيدة دروني خود

 ت و ترسوي همببياورد لذا به نفاق پناه ميبرد . به همين سبب است كه منافق هميشه انسان جبون، 
وند، ش روبوده و فقط در دسيسه پردازي و مخفي كاري مهارت تام دارد و چون با مسلمانان روب

 اظهار ايمان ميكنند.
                

   /البقره(4) 
ايشان ه يطانشچون با  آورديم و: ما ايمان  ، گويند هنگامي كه با اهل ايمان ديدار كنند و» 

 ست كه ماني ، جز اين : بدون شك ما با شماييم ، گويند [ خلوت گزينند كفرند كه سرانِ شرك و ]
 «  كنيم [ آنان را مسخره مي  با تظاهر به ايمان ]

 ت شوندر خلودفار و ساير منافقين آنها از ترس ميگويند كه ما مؤمن هستيم، اما زمانيكه با ك
  …ند كه ما به مسلمانان استهزاء و تمسخر ميكنيمميگوي
 

 : منافق بد تر از كافر است
منافق هميشه مضر تر و بد تراز كافر عمل ميكند. زيرا بر عالوه از كفري كه در باطن  -615

دارد، در خدعه و نيرنگ نسبت به كافر مقدمتر بوده و بدون اينكه كسي متوجة شان شود ، به 
در صفوف مسلمين داخل گرديده و ضرر هاي جبران ناپذيري را به مسلمانان آساني ميتواند كه 
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وارد سازند. اما براي كافر خيلي مشكل و حتي ناممكن است كه مسلمانان را فريب داده و در 
 صفوف شان نفوذ كند چون كفر او ظاهر بوده و مسلمانان از نفوذ او جلو گيري ميكنند.

 : نشانه هاي منافق
است.  وشيدهپاق بر بنياد كفر باطني استوار است و آنچه در قلبها وجود دارد ، چون نف _616

د. و يگردلذا يگانه راه شناخت منافق توجه به عالماتيست كه در شخصيت و عملكردهايش ظاهر م
محافظت  ر اومسلمانان با شناخت و درك اين عاليم ميتوانند كه منافق را شناخته و خود را از ش

 سولشرمر فرقي نميكند كه شخص متذكره از جملة كساني است كه تكذيب اهلل و كنند. درين ا
رند اما ب دارا در دل دارند و يا كساني است كه اصل تصديق و ايمان به اهلل و رسولش را در قل

فقين منا ايمان خود را با شماري از مفاهيم و معاني نفاق خلط نموده و در عملكردهايش صفات
 ظاهر ميگردد . 

نت جه داشته باشيم كه عاليم و نشانه هاي نفاق در روشنايي قران و ساما بايد تو -617
ز ارا  شناخته ميشود نه از آنچه كه در بين مردم معروف است. زيرا مردم شماري ازين صفات

ها و وجيه گريين تلوازم حسن معامله و اخالق نيك دانسته و به توجيه و تبرئة آن ميپردازند . اما ا
ين . چون درمايدل نارسا نميتوانند كه حقيقت اين صفات را تغير داده و آنرا به نيكي تبديل ندالي

ود باقي خحال مجال مسميات معتبر بوده و اسماء و القاب هيچ اعتباري ندارد . و حقيقت هر چيز ب
 ميماند اگرچه مردم نامهاي مختلف و متفاوتي بر آن بگذارند.

 ه هاي نفاق و صفات منافق كدامها اند. اكنون بايد بدانيم كه نشان 
 مرض قلبی: – اول
 : اهلل متعال ميفرمايد -618

                 

 (0البقره/)                                                                                                          
،  دشان افزوبيماري به كيفرِ نفاقشان براهلل  ، پس [ است سختى از نفاق در دلِ آنان بيمارىِ ]» 

 «  ، عذابى دردناك است گفتند براى آنان در برابر آنچه همواره دروغ مي  و
ك ركز دردامنگير انسانهاي منافق گرديده ممرض قلب يك نوع فساد قلبي و معنوي ايست كه  

ن ا از ديدتنه و قوة فهم آنها را مختل ميسازد و به مرور زمان تا اندازة ميرسد كه شخص مريض نه
مختل  و رااحق عاجز ميشود ، بلكه حق را باطل ميپندارد و باطل را حق ميبيند. همچنان ارادة 

ضرر  سر بهندارد بد ميبيند. و باطل را كه سرانموده و در اثر آن حق را كه جز منفعت در پي 
 اوست ، دوست ميدارد . 

از كوچكترين عوامل خارجي متأثر گرديده و شهوتش  شد، انساني كه به مرض قلبي گرفتار
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 بحركت مي افتد . چنانچه اهلل متعال ميفرمايد : 
          /(32)األحزاب 
كسى  يد تا[ نداشته باش زنان است ت بعضيچنانكه عاد ] ماليم ، نرمي و پس در گفتار خود» 

 «  كه بيمار دل است طمع كند
ه در سخن گفتن قلب مريض را به حركت مي آورد . در حاليك زنان پس نرمي و ماليمت

به  وجهيي هم مواجه شود ، هيچ تانسان داراي قلب صحتمند اگر با جلوه نمايي زن صاحب جمال
 سبب كمترين شبهه همچنان آن نميكند و داستان يوسف عليه السالم نزد همگان معروف است.

 به ميشود كه طوفاني از شكوك و شبهات در قلبش جاري گردد و كمترين آزموني پاهايش را
 گرداند.لرزه انداخته و او را به عقب بر

         5      

      /(53)الحج 
اندازد  ان مي آنچه را شيط اهلل[ كه  است [ براى اين ] اندازى شيطان آزاد گذاشتن شبهه ]» 

طعاً ق و ; آزمايش قرار دهد ةبراى سنگدالن وسيل يمارى است وهايشان ب براى آنان كه در دل
 «  [ قرار دارند حقيقت نسبت به حق و ستيزى بسيار دور ] ستمكاران در دشمنى و

ان نفاق ل ايمو اگر چه تمام منافقين مبتالء به امراض قلبي ميگردند ، اما منافقي كه در اص
جود ان وردد و كسانيكه اصل ايمان در دلهاي شورزيده است ، بيشترين امراض قلبي نصيبش ميگ

فات به صمان هبا  متناسبدارد اما خود را با بعضي صفات قبيح منافقين آلوده نموده اند مطابق و 
 امراض قلبي مبتالء ميگردند 

 اشاعۀ فساد در زمین:  -دوم 
 اهلل متعال ميفرمايد : -619

                

      /البقره(-2) 
گاه آ( 11!) گريم : فقط ما اصالح گويند ، مي  : در زمين فساد نكنيد چون به آنان گويند» 
 « ( 12.) كنند نمي  ، ولى درك ! يقيناً خود آنان فسادگرند باشيد

ند مان ميكنلكه گبآنها در حاليكه عمالً به پخش و اشاعة فساد مصروفند ، نميدانند كه فاسد اند 
 كه بزرگترين مصلحين جهان همينها اند.

فسادي كه مرتكب شده و در پخش و نشر آن ميكوشند ، مجموعة از كفر قولي ، كفر عملي ،  
ايجاد موانع در برابر معروف ميباشد .زيرا كسانيكه عصيان ارتكاب معاصي ، امر به منكرات و 

ميورزند، در حقيقت مرتكب فساد در زمين شده است. چون اصالح زمين بوسيلة طاعت و 
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عبادت صورت ميگيرد . و معاصي و گناهان را كه منافقين مرتكب ميشوند بدترين وسيلة فاسد 
كوك و شبهات ، تكذيب پيامبران ، سازي زمين است . چه ، آنها هميشه مصروف ايجاد ش

فريبكاري با اهلل و رسولش و مؤمنان ، دوستي با دشمنان اسالم و دشمني و جنگ با دوستان اهلل 
 متعال و ساير گناهاني است كه در صفات بعدي بيان بيشتر خواهد شد .

 : مؤمنان را بی عقل میخوانند - سوم
 ميفرمايد : اهلل  -620

                 

      /البقره(3) 
ا ما هم : آي دگوين كه ديگر مردم ايمان آوردند مي  : ايمان آوريد چنان چون به آنان گويند» 

از شدت  ] ، ولى ! قطعاً اينان خود سبك مغزند ! آگاه باشيد ؟ انند سبك مغزان ايمان آوريمم
 «  [ آگاه نيستند كوردلى به اين حقيقت

كرده  ت را از هم تميزسفيه كسي را ميگويند كه از فرط جهالت و ناداني مصالح و مضرا
 1نميتواند. 

ا مثال آنهفار او بي عقلي منحصر به آنها و ك چنانچه اهلل متعال ميفرمايد، در حاليكه سفاهت 
 ند.ااست، جهالت شان بجايي رسيده است كه از درك گمراهي و جهالت خود نيز عاجز مانده 

 لجاجت در دشمنی و نخوت آمیخته با گناه: - چهارم
 ميفرمايد : اهلل  -621

                 

                

                   

 (206-204البقره/)                                                                                              
انمود نين وبراى اينكه چ ] ، و از مردم كسى است كه گفتارش در زندگى دنيا ترا خوش آيد و» 

ه ى ك، در حال [ اهلل را بر آنچه در دل دارد شاهد ميگيرد كند كه زبانش با دلش يكى است
حكومتى  [ قدرت و سختىچنين دشمن سر هنگامي كه ] ( و204.) ترين دشمنان است سرسخت

ساد ف و اهلل ; ندنسل را نابود ك ، و زراعت و تباهى به بار آورد كوشد كه در زمين فساد و، مي يابد
 بتعصّ  ختى وسرس ، غرور و : از اهلل پروا كن چون به او گويند ( و205.) تباهى را دوست ندارد و
 «(206.) تاس گاهىيقيناً بد جاي ، و پس دوزخ او را بس است ; دارد، او را به گناه وا مي لجاجت و

====================================================== 

 50ص 1تفسير ابن كثير ج _1
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شيده كردم خ ميعني منافق سخنان خيلي جالب گفته و با لفاظي و خود نمايي اسالم خود را بر
بزبان  ه بهكو اهلل متعال و مومنان را شاهد ميگيرد كه آنچه در قلب دارد، موافق آنچيزي است 

 ت كهميگويد. درحاليكه در دشمني خيلي لجوج و مكاراست. دليل اين كجروشي و مكاري اينس
ريف شديث حمينمايد و به دشنام متوسل ميشود. چنانچه در  ءدروغ ميگويد، تزوير ميكند، افترا

 :ميخوانيم 

 خاصإلاةٌ  فِيهِ  كااناتإ   وامانإ  ِلًصاخاا ُمنااِفًقا كاانا   فِيهِ  نا كُ   مانإ  رإباعٌ أا  قاالا  واسالاما  هِ عالايإ  اَّللاُ  صالاى الناِبا  عامإرٍوأانا  بإنِ  اَّللاِ  عابإدِ  نإ ع»
« فاجارا  خااصاما  ذااواإِ  غادارا  عااهادا  واِإذاا با كاذا   حاداثا  ذااواإِ  انا خا  ؤإُتِنا ا ِإذاا ياداعاهاا حاَّتا  النيِفااقِ  ِمنإ  خاصإلاةٌ  فِيهِ  كااناتإ   ِمن إُهنا 

 )صحيح البخاری ، ابب عَلمات املنافق(
ه اگر در فرمودند : چهار خصلت است ك روايت است كه رسول اهلل  از عبداهلل بن عباس » 

ازين صفات در وي باشد ، در  كسي باشد ، آنشخص منافق خالص است و كسيكه خصلتي
د ، دهن انت را به اوآنشخص يك خصلت نفاق وجود دارد تا زمانيكه آنرا ترك نمايد : چون ام

د ميكن چون سخني ميگويد ، دروغ ميگويد و چون و عده كند در آن خالف ورزيخيانت ميكنند، 
 .«و چون با كسي جنگ و مخاصمت نمايد ، دشنام ميدهد 

حرث  بردن چ هم و غم ديگري جز اشاعة فساد در زمين ندارد و كارش از بينعالوه بر آن، هي
اعمال فاسد  بترس و ازين گونه اقوال فاجرانه و و نسل است. و چون برايش بگويند كه از اهلل 

هر  ودست بردار! و به سوي حق برگرد! از قبول آن خود داري كرده و به خشم و غضب آمده 
 انجام ميدهد . كاري كه از دستش برآيد 

 دوستی با کفار و انتظار نابودی مؤمنین :  - پنجم
 :ميفرمايد  اهلل  -22

              

            /النساء(3-3) 
كافران را  ( همان كسانى كه138.) ده كه عذابى دردناك براى آنان است منافقان را بشارت» 

؟  دطلبن ي قدرت را نزد آنان م آيا عزت و ; گيرند دوست خود مي  به جاى مؤمنانْ سرپرست و
 « ( 139.) استاهلل راى قدرت فقط ب يقيناً همه عزت و

                 

               

         /النساء(4) 
پيروزى  برايتان فتح واهلل  ، اگر از سوى برند آنان كه همواره حوادثى را براى شما انتظار مي » 
پس سهم ما را از غنايم جنگى  ؟ ] [ نبوديم در ميدان جنگ : مگر ما با شما ] گويند ، مي  رسد
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: آيا  گويند ، به آنان مي  [ باشد پيروزى از غلبه و اى اندك ] اگر براى كافران بهره [ و . بپردازيد
ولى ديديد كه ازضربه زدن  ؟ ] مسلّط نبوديم [ بر شما چيره و ما كه در ميان ارتش اسالم بوديم ]

پس سهم غنيمت  شديم ] [ مانع مي  زيان مؤمنان ازآسيب و را ]شما  [ و به شما خوددارى كرديم
اى به سود  هرگز هيچ راه سلطهاهلل  و ; كند روز قيامت ميان شما داورى مي اهلل  [ . ما را بدهيد

 « . كافران بر ضد مؤمنان قرار نداده است
 ر دركفا منافق هميشه با كفار دوستي داشته و به كمك و نصرت آنها ميشتابد و چون با

ت مجالس خصوصي خلوت كنند با صراحت ميگويند ما با شما هستيم. صفت ديگر منافق اينس
يبرد كه سر مبكه هميشه در انتظار از بين رفتن دولت و قدرت مسلمانان بوده و هميشه درين آرزو 

ند ميگويين نافقكفار پيروز گرديده و دين اسالم از ميان برداشته شود. اگر مسلمين پيروز شدند، م
شما ر خفا بايا دايا ما در جمع شما نبوديم؟ و اگر كفار غالب گردند، نزد آنها رفته و ميگويند، آ

 مساعدت نكرديم!!
 ويالن ممنافقين هم با كفار و هم با مسلمانان برخورد تصنعي و دو رنگ دارند و اگرچه 

يه گ علد شوند و در جنند كه آشكارا در صف آنها ايستاهدوستي شان با كفارست، اما نميخوا
 مسلمين اشتراك نموده و مشكالت جنگ و قتال را متحمل شوند . 

 :  ریبکاری، ریاءو کسالت در ادای عباداتف -ششم
 ميفرمايد : اهلل  -623

              

                 

         /النساء(42-43) 
گامي هن . و تآنان اس كيفر دهنده نيرنگاهلل  حال آنكه ، و كنندنيرنگ مياهلل  منافقان همواره با» 

اهلل  و ; كنند ى مي همواره در برابر مردم رياكار ، و ايستند ، با كسالت مي  ايستند كه به نماز مي 
مام تبا  ، نه ] انندسرگرد ايمان متحيّر و ( منافقان ميان كفر و142.) آورند را جز اندكى به ياد نمي 

رگز براى ، ه كند مراه[ گ به كيفر اعمال زشتش ]اهلل  هر كه را . و با كافران هن نانند و[ با مؤم وجود
 « ( 143.) [ نخواهى يافت به سوى هدايت او راهى ]

كه به صورت همزمان با اهلل و مردم به خدعه و نيرنگ متوصل آنها اينست بارز ترين صفت 
كر ميكنند كه همچنانكه در بين مردم موقعيت و د . خدعه و نيرنگ به اين معناست كه آنها فنميشو

و مردم از حقيقت باطني  مل اندجايگاة خود را حفظ نموده و در ظاهر امر در جمع مسلمين شا
آنها اطالعي ندارند ، در آخرت و نزد اهلل متعال نيز اسرار شان مخفي مانده و به مقاصد خود 

ببي جز جهالت و عدم شناخت اهلل متعال ندارد. ميرسند. در حاليكه اين گمان سوء آنها منشأ و س
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 ذاتيست كه از علم شامل و كامل او هيچ چيزي در آسمان و زمين مخفي نمي ماند. زيرا اهلل 
ا صفت ديگر شان اينست كه در اداي عبادات كسل و بي رغبت اند و چون وقت نماز فر

 و ارادة داشتهقلباً نماز را دوست نرسد، با كسالت و كراهت بسوي نماز بر ميخيزند و در حاليكه 
كر ذندكي به قت انماز را ندارند، اما بخاطر رياء و نشان دادن به مردم به نماز مي ايستند و جز و

 اهلل مصروف نميشوند .
ةُ الإُمنااِفِق َياإِلُس ي ارإُقُب الشامإسا حاَّتا ِإذا  » ا ق ارإِناإ ناتإ ب ا ا كااتِلإكا صاَلا هاا أارإب اًعا َلا ياذإُكُر اَّللاا فِيهاا ِإَلا اما ف اناقارا الشايإطااِن قا  ْيإ
 (، عن انس  ةصحيح مسلم ، کتاب املساجد و مواضع الصَل« )  قالِيًَل 

رار يطان قاين نماز منافق است كه در انتظار نشستن آفتاب مينشيند و چون بين دو شاخ ش» 
 «  اداء نميكند ناهلل را جز اندكگرفت بر ميخيزد و مانند مرغ چهار نول ميزند و ذكر 

 فار بودهبا ك منافق هميشه متحير و سرگردان است چون در ظاهر و باطن نه با مؤمنان اند و نه
 ميتوانند ..

 : هفتم: پذیرش حکم طاغوت
 ميفرمايد : اهلل  -624

                 

              

               

   /النساء(6-60) 
،  اند آورده پيش از تو نازل شده ايمان كنند به آنچه بر تو و آيا به كسانى كه گمان مي » 

؟  رندباغوت محاكمه نزد ط [ داورى و اختالفشان در موارد نزاع و خواهند ] ، كه مي  ننگريستى
ى كه حال [ در ، رانند خوارى كه جز به باطل حكم نمي  قاضيان رشوه حاكمان ستمكار و همان ]

ي م[  تبا سوق دادنشان به محاكم طاغو شيطان ] ، و اند به طاغوت كفر ورزند فرمان يافته
( چون به 60). [ دچار كند دست نيابنداهلل  كه هرگز به رحمت خواهد آنان را به گمراهى دورى ] 

 ، ر آييديامببه سوى پ ، و نازل كردهاهلل  [ به سوى آنچه محاكمه براى داورى و : ] يندآنان گو
 «( 61!) گردانند بينى كه از تو به شدت روى مي  منافقان را مي 

را  سالم و رسالت محمد ابد ترين صفت منافق اينست كه از يكسو ادعاي ايمان به دين 
ر عين حال ميخواهند كه حاكميت طاغوت را پذيرفته و نموده و خود را مؤمن ميخوانند ، اما د

حل و فصل قضايا را از حكم باطل طاغوتي بدست آورده و كتاب اهلل و سنت رسول اهلل را كنار 
يت طاغوت اظهار برائت و بيزاري مبگذارند. در حاليكه اهلل متعال امر نموده است كه از قبول حاك
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را به گمراهي آشكار سوق داده و بسوي پذيرش حكم  نمايند. درين حالت است كه شيطان آنها
 طاغوت ميبرد . .

گردد  نازل پس زماني كه به سبب نفاق و سركشي شان از اوامر اهلل متعال مصيبتي باالي شان
 چه حالتي خواهند داشت؟

ز اورند كه د ميخآنها بعد ازينكه مصايب دامنگير شان شد، نزد پيامبر عليه السالم آمده و سوگن
 تند وچيز ديگري نميخواس هردو جانب مخاصمهفتن نزد طاغوت چيزي جز اصالح و توافق بين ر

 ارادة جز خير و مجامله با اهل باطل نداشتند.
اي شان منحرف شده اند و مرض نفاق در قلبه اينها كساني اند كه از دين و شريعت اهلل 

 ووبيخ تاز آنها اعراض كن و از جاي گرفته است و اهلل متعال بحال شان خود آگاه است. پس 
و مؤثر منع  نان بليغا سخبدار وتنبيه آنها دستبردار شو!! و فقط آنها را از نفاقي كه در قلبها دارند باز 

 و نصيحت شان كن.
 اد در بین مؤمنین:پخش فس -هشتم

 ميفرمايد : اهلل  -625
             

       /(47)التوبه 
خود را  مسلماً افزودند و فساد به شما نمي  ، جز شرّ و آمدند [ با شما بيرون مي  هم اگر ]» 

زه سپاه ن شيرابراى از هم گسست دادند تا ] ار مي [ در ميان شما قر نمّامي  و براى سخن چينى ]
 رچينى ميخب كه به نفعشان در ميان شما جاسوسانى براى آنان هستند ] جويى كنند و [ فتنه اسالم

 «  به ستمكاران داناستاهلل  و ; [ كنند 
يجاد منافقين هميشه درپي تضعيف مسلمانان بوده و مي كوشند تا در صفوف شان تفرقه ا 
رح و شرا  و آنها را به مشكالت داخلي گرفتار سازند. آيات فوق همين مقصد و مرام آنها كرده

 و غمگين تأسفتوضيح داده وميفرمايد كه شايد مسلمانان از عدم همراهي آنها  با جامعة اسالمي م
ن ايروند، بشمن دشده و گمان ميكنند آنها نيز جزء جامعة مؤمنان اند و اگر همراه با مؤمنان بسوي 

چيني و  ، با سخنايندبه نفع مسلمانان است. ولي اهلل متعال ميداند كه اگر آنها همراه با مسلمانان بر
ا بين هتنه ايجاد اختالف بين مسلمانان به فساد انگيزي پرداخته و با پخش اراجيف، دشمني و ف

 مسلمين صفوف شانرا پراگنده ميسازند.
كه به سخنان اين منافقان گوش داده آنرا ميپذيرند و از  چون در بين مسلمانان كساني وجود دارند

ده دل از گفته هاي شان اطاعت نموده و آنرا بهترين نصيحت براي خود ميدانند. زيرا مسلمانان سا
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 1. و اين حالت باعث پراگندگي و وقوع حوادث ناگوار بين مسلمين ميگرددنفاق شان چيزي نميدانند
 : مسلماناننهم: دروغ، جبن و بدبینی با 

 ميفرمايد: اهلل  -626
             

            /(57-56)التوبه 
ورتى كه صدر  ; دكنند كه حتماً از زمره شماين سوگند ياد مي اهلل  [ به شرمي  مال بىبا ك ]» 

ر سترس به  ب ورا[ در اضط به سبب ايمان استوارتان اند كه از شما ] ، بلكه گروهى از شما نيستند
مي  وى آنها روى، شتابان به س يافتند اگر پناهگاهى يا غارهايى يا گريزگاهى مي ( 56.) برند مي 

 « ( 57.) آوردند 
 د:درين مورد ميفرماين دروغ گفتن و سوگند دروغ صفت خاص منافق است . رسول اهلل 

ثٌ  نااِفقِ الإمُ  ةُ آيا  قاالا  ما واسالا  عالايإهِ  اَّللاُ  صالاى الناِبيِ  ُهراي إراةاعانإ  أاِب  عانإ »   اؤإُتِنا  واِإذاا أاخإلافا  واعادا  واِإذاا كاذابا   حاداثا  إِذاا ثاَلا
 )صحيح البخاری،ابب عَلمات املنافق(«  خاانا 

ت ، چون فرمودند : نشانة منافق سه چيز اس روايت است كه رسول اهلل  از ابو هريره » 
رده ي سپسخن بگويد ، دروغ ميگويد . چون وعده نمايد ، وعده خالفي ميكند و چون امانتي بو

 «شود ، در آن خيانت ميكند 
اليكه . درحيت فوق خبر ميدهد كه منافقين سوگند ياد ميكنند كه مسلمان انداهلل متعال درآ

ويي روغگحقيقت غير ازين است. ولي چون آنها انسانهاي جبون و ترسو هستند، يگانه انگيزة د
د ه مورشكار شدن كفر خود دارند و ازين ميترسند كترسي است كه از آشان و قسم خوردن شان 

د ، نان دارنسلماقرار گيرند. آنها بخاطر بدبيني و كراهيتي كه نسبت به م خذه و مجازات مؤمنينامؤ
يگردد منها آي و عزت نايل شوند. بلكه مؤفقيت مؤمنان سبب حزن و اندوه زنميخواهند كه به پيرو

اخي سور و به حدي باالي شان سخت تمام ميشود كه توان شنيدن آنرا در خود نديده و حتي اگر
 يند .ن نمانظرها پنهااز ة در كوه پيدا كنند بسوي آن ميشتابند تا خود را در زمين و يا مغار

 .  ناراض شدن بخاطر خواسته های نفسانیدهم : عیبجویی اهل حق و 
 : اهلل متعال ميفرمايد -627

   8             

   /التوبه(5) 
، پس اگر از صدقات به  گيرند [ صدقات بر تو خرده مي  تقسيم ] در موردبرخى از آنان » 
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  «  شوند ، ناگاه خشمگين مي  اگر داده نشود ، و شوند آنان داده شود خشنود مي 

 صومتياده و و بخاطر دشمني و خصفت ديگر منافق اينست كه اهل حق را مورد طعن قرار د
 ند بر كارهاي حق و عادالنة شان بيمورد انتقاد ميكنند. اركه با حق و عدالت د

ذايذ به ل خواسته هاي نفساني خود بوده خشم و رضايت شان وابسته واين گروه كامالً در گر
 رايزي بنفساني شان است، اگر چيزي براي شان داده شود، راضي و خوشحال ميشوند. اگر چي

 شان داده نشود به خشم و غيظ آمده، اهل حق را به ظلم و حيف و ميل متهم ميسازند.
كه  يات فوق براي ما حكايت ميكندآصورت گرفت و اين برخورد شان حتي با رسول اهلل 

نبداري هم به جاا متگروهي از آنها به عيبجويي پيامبر عليه السالم پرداخته و در تقسيم غنايم ايشانر
تحق ر مسحيف و ميل ميكردند. و اگر چيزي به آنها داده ميشد، راضي و خوشحال بودند و اگ و

ن و چيزي دانسته نميشدند به خشم و غضب مي آمدند. اين صفت هميشگي منافقين در هر زما
شود ناده دمكان است، اگر آنچه ميخواهند براي شان ميسر گردد راضي ميباشند و اگر براي شان 

س ا نفين شده از صفوف مسلمين خارج ميشوند. يعني معيار رضايت و خشم نزد آنهآنگاه خشمگ
 و خواسته هاي نفساني شان است، نه عدل و انصاف.
 :  یازدهم : امر به منکر و نهی از معروف

 ميفرمايد : اهلل  -628
           

               

 (67التوبه/)                                                                                                              
ر نيك از كا دهند و ، به كار بد فرمان مي  مشابه يكديگرند زنان منافق همانند و مردان و» 

از  ] م آنان راهاهلل  ورا فراموش كردند اهلل  ، مي ورزند امساكاهلل  از انفاق در راه دارند و مي  باز
  «  اند يقيناً منافقانند كه فاسق ; [ محروم كرد رحمت خود لطف و

ن ديدن ن توامنافقين هميشه به منكرات امر و از نيكي ها نهي ميكنند. زيرا قلبهاي مريض شا
ش گردد م پخكار هاي خير و خوبي مردم را ندارند. آنها ميخواهند كه بدي ها و منكرات بين مرد

كه نا ايتو اين چيزي است كه نفسهاي شان را خوش ساخته حقد و غيظ قلبي شانرا شفاء ميدهد. 
 مردم در بدي و ارتكاب قبايح با آنها يكسان شوند.

ل هلل متعااراه  ند ، بخيل نيز ميباشند و هيچ رغبتي در انفاق درركه دا يعالوه برين صفت قبيح
 را ندارند و حتي از رهنمايي و امر كردن به كار خير اباء ميورزند.
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 دوازدهم: غدر و بی وفایی بعهد:
  : اهلل متعال ميفرمايد -269

               

    2         5  

            /(77-75)التوبه 
 ه ما عطاسانش باح از فضل واهلل  چنانچه كه پيمان بستنداهلل  از منافقان كسانى هستند كه با» 
فضل  ازاهلل  مي كه( هنگا75.) از شايستگان خواهيم شد ، يقيناً صدقه خواهيم داد و كند

ند [ بخل ورزيداهلل  در راه [ آن ] هزينه كردن احسانش به آنان عطا كرد نسبت به ] و
وفا اهلل  با هاى خود ( پس براى آنكه به وعده76.) [ روى گرداندند از پيمانشان كنان ] اعراض و

ا مالقات ر اهلل كه هايشان تا روزى [ در دل ثابت ، نفاقى ] گفتند همواره دروغ مي  ، و نكردند
 « 77.) ، باقى گذاشت كنند

خالف  ل نيزغدر، خيانت و عدم وفاء بعهد از صفات برجستة منافقين است و حتي با اهلل متعا
شوند نمي غدر و خيانت منان برسخن خود ايستاده و مرتكبورزي و غدر ميكنند. برخالف آنها مو

 وفاء ميكنند. و با عهدي كه با اهلل متعال و مردم دارند هميشه
اين آيت كريمه عهد و پيمان منافقي را بيان ميكند كه ميگفت اگر اهلل متعال از فضل و كرم 
خود چيزي بما بدهد، از مال خود صدقه نموده و از جملة نيكو كاران خواهد بود. اما به آنچه 

فاق در قلبش ميگفت صادق نبود و به تعهدي كه كرده بود وفاء نكرد . اين كار او سبب شد تا ن
 1جايگرفته و تا روز قيامت به همين حالت خود باقي بماند.

 : سیزدهم: تمسخر بر مؤمنان و ناچیز شمردن کارهایشان
 : اهلل متعال ميفرمايد -630

           

             /التوبه(7) 
ضا رواجبشان از روى  ةافزون بر صدق كه ] ات از مؤمنانىكه در رابطه باصدق آنان» 

 ةازه اندسانى را كه جز بك ، و كنند جويى مي  ، عيب [ مي پردازند استحبابي] ة[صدق ورغبت
سخره مم كيفر هاهلل  ; كنند [ مسخره مي  تا صدقه دهند يابند ] [ نمي  مالى ثروت و قدرتشان ]

 «  دردناك خواهدبود براى آنان عذابى آنان را خواهدداد و
قرار ميدهد و هيچ گونه عمل شانرا  دمنافقين هميشه بر مؤمنان عيبجويي كرده مورد طعن و تنقي
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يادي را صدقه كند ميگويند اين رياء و خود نمايي ميكند و اگر چيز نمي پسندند. اگر مؤمني مال ز
اندكي به اندازة توان خود بدهد، ميگويند اهلل از صدقة اينها بي نياز است، و بر مؤمنان تمسخر و 

 استهزاء نموده و باالي شان ميخندند.
 :توصیه به ترک جهاد چهاردهم: 

 ميفرمايد : اهلل  -631
            

                     

 (التوبه/)                                                                                                           
 اهلل بر[ از خانه نشستن خود به سبب مخالفت با پيام از جنگ تبوك بر جاى ماندگان ]» 

[  مؤمنان به ] ، و جهاد كننداهلل  جانهايشان در راه خوش نداشتند كه با اموال و خوشحال شدند و
سيار ، ب مي گر : آتش دوزخ در حرارت و . بگو [ بيرون نرويد براى جهاد : در اين گرما ] گفتند

 « . دنفهميد ، اگر مي  تر است سخت
 خيلي از آنجاييكه عدم تفقه در مفاهيم ديني و شناخت درست از ارزشهاي ديني از صفات

نگرهاي جهاد ك نموده و از عقب نشيني از سرا تر الزمي منافقان است، ميبينيم ايمان به اهلل 
ختي باس احساس خوشي ميكند و ساير منافقين را به ترك جهاد توصيه نموده و بخاطري كه جهاد

اند  موش كردهفرا ها و مشكالت آميخته است آنها را از رفتن به ميدان جهاد مانع ميگردد. ولي اينرا
ز ااست و عاقل كسي است كه بخاطر نجات از حرارت آفتاب  سوزنده تركه آتش جهنم خيلي 

 آن عمل ميكند.
 ورای کارهایی بظاهر خیریه :از پانزدهم: ضرر رسانی به مؤمنین 

 يد : اهلل متعال ميفرما -632
           

                

                   

          /التوبه(07-0) 
ب ، مسجدى ساختند براى آسي نفاق [ كسانى هستند كه بر پايه دورويى و از منافقان ] و»  

[ كسانى كه پيش  گردآمدن گاهى براى ] كمين نى ميان مؤمنان وگاف تفرقه ترويج كفر و رساندن و
خورند كه ما با ساختن اين مسجد جز  ، سوگند سخت مي  پيامبرش جنگيده بودند واهلل  بااز اين 
( 107.) ترديد آنان دروغگويند دهد كه بىگواهى مياهلل  ، ولى [قصدى نداشتيم خدمت و خوبى ]
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تقوا  ة مسجدى كه از نخستين روز بر پاي، قطعاً [ در آن مسجد نايست نماز براى عبادت و هرگز ]
، در آن مردانى هستند كه خواهان  [ بايستى عبادت به نماز و تر است كه در آن ] شده شايسته بنا

 «( 108.) پاكيزگان را دوست دارداهلل  و ; [ هستند جان طهارت جسم و و پاكيزگى ]
عليه  يامبرآيات مباركه فوق به شماري از اعمال منافقين اشاره ميكند كه در عصر فرخندة پ

ريق طزين ب ميشدند. آنها در مدينة منوره مسجدي اعمار كردند و ميخواستند كه االسالم مرتك
لت محمد رسا ضرر سازند. آنها درحاليكه بهتمسجد قباء و اهالي آنرا كه مؤمنين مخلص بودند ، م

  رده درككافر شده بودند ، از ين مسجد پايگاه پناگاهي براي دشمنان اهلل و رسولش درست 
 مسجد به اين شمنان اهلل و رسولش نشستند. و اگرچه آنها سوگند ميخوردند كه بنايانتظار هجوم د

اهلل  اما اشخاص مريض و ناتوان ايجاد كنند ينيت خير صورت گرفته و ميخواهند كه سهولتي برا
يباشد ين ممتعال شهادت داد كه اينها دروغ ميگويند و مقصد اصلي شان دشمني با اسالم و مسلم

ه يگانه مود كرا امر نمود تا درين مسجد نماز نخوانده و آنرا ويران كند و تأكيد نپس پيامبرش 
وند شمسجدي كه مستحق نماز خواندن بوده و مسلمانان بخاطر كارهاي خير بايد در آن جمع 

 مسجد قباء است كه بر اساس تقوا و طلب رضاي پروردگار اعمار گرديده است. 
رايط غير شدر هر زمان و مكان وجود داشته و همگام با ت قابل تذكر است كه اينگونه مساجد

بكار  سالمادر وسايلي كه دشمنان اسالم بخاطر محاربه با  ي و نوآوريزماني و مكاني و دگرگون
 م و باطنر اسالبه اشكال گوناگون و بخاطر اهداف مختلفي تبارز ميكند .كه ظاهر آن بخاط، ميبرند 

 آن بخاطر نابودي اسالم است. 
ت و بي يخاصيآنها ازين طريق به تشويه چهرة اسالم پرداخته و ارزشها و مفاهيم اسالمي را ب

ند كه ميك وضعيت ناهنجار اجتماعي چهره نمايي و معنا جلوه ميدهند . اين مساجد ضرار به شكل
ن ايندو ديي نمشعار هاي اسالمي بر فراز آن برافراشته اند تا در وراي آن چهرة اصلي خود را مخف

 را مورد هجوم قرار دهند.
م سخن ز اسالااين مساجد ضرار به شكل سازمانها، ارگانها، كتابها و بحثهايي ظاهر ميشود كه 

شكال اا و هميگويند ولي به تحريف مفاهيم ديني ميپردازند. بنابرين، چون مسجد ضرار به چهره 
اي عار هشك اين پرده ها و مختلفي عرض اندام ميكنند لذا بر مجاهدين و دعوتگران واجب است 

ت به ه اسمخفي شد اين پرده هافريب دهنده و گمراه كن را كنار زده و حقيقتي را كه در وراي 
ر ار دشكل اصلي آن بمردم نشان دهند. و بهترين اسوه و مقتدي ما در رسوا سازي مساجد ضر

 سيرت پيامبر عليه السالم ميباشد. 

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

 

      

522 

 
 
 

 :بحث چهارم 
 
 
 

 معصیت كاران
 
 

 شناخت معصیت كاران:
بهاي شر اجتماعي،كساني اند كه جوهر ايمان در قلكاران بمثابة يك قهمقصد ما از گن -633

 داي حقوقادر  د. امانوجود و به شهادت )ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل( اعتقاد كامل دارمشان 
د. يشونرا مرتكب ماين كلمه كوتاهي نموده و از اوامر مشروع مخالفت ميكنندو بعضي منهيات 
ي كه ناهمچنان گناه البته تعدادي از اينها كمتر گناه ميكنند و شماري بيشتر به گناه ملوث ميگردند .

و  رار داردقامه عمرتكب ميشوند انواع اقسام زيادي دارد كه بعضي از آنها آشكارا بوده و در انظار 
 ا نميداند.شماري از آنها مخفي بوده و جز اهلل متعال كسي ديگري آنر

 : مسلمان از گناه معصوم نیست
 :  ميفرمايد صل كلي اينست كه هيچ مسلماني از گناه معصوم نميباشد . رسول اهلل ا -634

)سنن ا بن «  ونا ابُ الت اوا  اْلإاطاائْيا  ي إرُ واخا  خاطااءٌ  آداما  ِّن با  ُكلُّ   لاما واسا  عالايإهِ  اَّللاُ  صالاى اَّللاِ  راُسولُ  قاالا  قاالا  أاناسٍ  عانإ » 
 ماجه ابب ذکر التوبه (

ء كارند و فرمودند : همة فرزندان آدم خطا روايت است كه رسول اهلل  از انس بن مالك » 
 « بهترين خطاكاران توبه كنندگان است 

 وارد. دگناه و انجام طاعات هردو را  ست كه نفس مسلمان قابليت ارتكابعلت مسئله درين
 كه در انجام طاعات و ترك معاصي بكوشد.مسلمان مكلف است 

                 

    /الشمس(7-0) 
اش را به او  كارىپرهيز كارى و ( پس بزه7،) نيكو نمود آنكه آن را درست و به نفس و قسم و» 

( 9.) ، رستگار شد [ رشد داد از آلودگى پاك كرد و ترديد كسى كه نفس را ] ( بى8.) الهام كرد
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  ( 10.) شد [ نوميد از رحمت حق [بيالود ] امور بازدارنده از رشد ها و به آلودگى كسى كه آن را ] و
سوي ده و بآن خود داري كرو اگر معصيتي از او صادر شد، بايد فورا توبه كند و از تكرار 

 پروردگار خود برگردد.
 

 :  اسباب و عوامل گناه
ان ال در ذهن هر انساني خطور كند كه: چرا مسلمان از اوامر شرع عصيشايد اين سو -635

ه ارتكاب و رسول او و حساب روز آخرت ايمان دارد و ميداند ك ميورزد؟ در حاليكه به اهلل 
گناه و  م بهرديده و انسان را به عذاب الهي متبالء ميسازد ، بازهمعاصي باعث خشم پروردگار گ

 معصيت دست ميزند؟
يمان اانيت در جواب بايد گفت كه؛ احياناً انسان باالي انسان حاالتي طاري ميگردد كه نور
رتكب و م ضعيف گرديده و غفلت باالي انسان حاكم ميگردد . در نتيجة آن فريب شيطان را خورده

بوده و  خرويود. عالوه بر آن ، چون جزايي كه در برابر گناه وضع شده است ، اكثراً امعصيت ميش
ر غايب ز املذت گناه در همين دنيا و چيز حاضر است. و نفس انسان فطرتًا به چيز حاضر بيشتر ا
ين اثر ا ازرمتأثر ميشود، اگرچه عاقبت حاضر تلخ و عاقبت غائب گوارا باشد. يگانه چيزي كه او 

ان ه جهكيري نجات داده و در انتخاب راه درست رهنمايي ميكند، ايمان قوي و روشنگري است پذ
 غايب را در نظر انسان مجسم نموده تأثير آنرا بيشتر از امر حاضر مي سازد.

        /(16)األعلي 
 «  هيدد [ترجيح مي  بر آن بلكه زندگى دنيا را ] »

ه آيند پس انسان طبيعتاً لذت عاجل را دوست دارد اگرچه ناچيز بوده و نسبت به لذتهاي
 تكاببيمقدار باشد. و چون ايمان ضعيف شد اين طبيعت و سرشت در او قوي تر گرديده و ار

ه مخالفت بخاطر حصول لذت حاضر و دفع مشقت عاجل برايش آسان ميشود. مخصوصاً زمانيك
 ت بهالني و بدست آوردن امكان توبه در قلب انسان جاي گرفته و رجاء نسباميد زندگي طو

 . انسان جاي بگيرد ذهن دررحمت الهي بيش از حد مجاز
 

 :  جهالت عاصي
كار به صورت قطعي جاهل است، زيرا اگر جاهل نبود دست به  انسان معصيت -636

 معصيت پروردگار نمي زد. اهلل متعال ميفرمايد :
         2      

          /(17)النساء 
ر زشت مي فقط براى كسانى است كه از روى نادانى مرتكب كااهلل  ترديد توبه نزد بى» 
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همواره دانا اهلل  ، و پذيرد توبه آنان را مي اهلل  اينانند كه ; كنند ، سپس به زودى توبه مي  شوند 
 «  حكيم است و

د ، ناه ميشوهر كسيكه عمداً يا خطاءً مرتكب گ» و تعداد زيادي از مفسرين ميگويند  مجاهد 
 « او جاهل است تا آنكه از گناه دستبردار شود 

هر »ه ميگفتند : حكايت ميكرد ك ابو العاليه روايت ميكند كه او از اصحاب رسول اهلل  قتاده از
 « گناهي را كه بنده مرتكب ميشود ، در ذات خود يكنوع جهالت است 

ت هر كسيكه مرتكب معصيت ميشود در وق»همچنان از مجاهد روايت شده است كه گفت : 
 وايت شده است كه گفت : ر و از ابن عباس « ارتكاب گناه جاهل است 

 « از جملة جهالت او اينست كه مرتكب عمل بد ميشود » 
ق حناداني عاصي درين است كه قدر و منزلت پروردگار خود را به درستي نميشناسد و 

ل فقر و كما ربوبيت و الوهيت او تعالي را درك نميكند . نعمتهاي كه به بنده عطاء كرده است و
ل پنهان هلل متعاابر  لي را نميشناسد . و اينرا بياد نمي آورد كه هيچ عمل بندهاحتياج بنده به او تعا

 و بد خود را ميبيند .  خوبنميماند و انسان حتماً جزاي عملكردهاي 
و  يترسدمجهالت او درين است كه اضرار گناه را درك نميكند . او از مار و گژدم به شدت 

ز او گژدم  ز مارناه نميترسد در حاليكه الزم است بيشتر اگزند آن حفاظت ميكند اما از گازخود را 
 آن نفرت داشته باشد .

 تمام جهالت او درين است كه دنيايي فاني را بر آخرت ترجيح ميدهد در حاليكه دنيا و
ب از ار آطه كند و مقدنعمتهاي آن در برابر آخرت مانند اينست كه كسي انگشتش را در بحر غو

أخير مي تا به راو اينست كه امروز و فردا نموده و با آرزوهاي طوالني توبه . از جهل  آن بردارد
ز از او هرگ اندازد و نميداند كه مرگ به انسان نزديكتر از هر چيز ديگري است و چون اجل برسد
ا بخاطر ري راجازه نميخواهد . از جهل او اينست كه سختي ها را متقبل ميشود ولي لذتهاي بيشما

سب كني دنيا ترك ميكند . اگر عقل ميداشت اين مشكالت و سختيها را بخاطر كسب متاع فا
 نعمتهاي آخرت متحمل ميشد .

تبردار گي دسآيا نميبينند كه طالب علم، خود را در داخل خانه محصور نموده و از لذتهاي زند
طرها را خاع وميشود و شبها و روزها درس ميخواند تا در امتحان درجة خوبتر بدست آورد . تاجر ان
واند ا بتتميكند متقبل ميشود و از اهل و عيال خود ميبرد و دشت صحراي مملوء از خطرها را طي 

 !؟ندكدنيايي كار  . اما چرا حاضر نيست كه براي آخرت نيز مانند كار هايفايدة بدست آورد
فالن چيز  عالوه برآن ، آيا اين امر نشاندهندة جهل عاصي نيست كه اگر طبيبي بگويد كه اگر
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را بخوري يا بنوشي با خطر مرگ مواجه ميشوي او نصيحت طبيب را قبول كرده و از تمام 
چيزهاييكه نهي كرده است پرهيز ميكند در حاليكه سخن طبيب احتمال خطاء را دارد . اما سخني 

است ،  فرموده اند و وعيد هاي الهي را كه به عصيانگران و تجاوزكاران تذكر داده را كه پيامبر 
در حاليكه به صورت قطعي راست و يقيني است قبول نميكند و مانند سخن طبيب فوراً عملي 

 نميسازد . آيا اين عملكرد او علتي بجز جهالت داشته ميتواند ؟!
ك نماي ديگر جهالت او اينست كه بر عفو و رحمت الهي توكل كرده و دست به عمل ني

قيقي حرفان كه رحمت الهي نصيب نيكوكاران ميشود . و عانميزند . اما اينرا فراموش كرده است 
دود به ن مراعمال نيك را در حالي انجام ميدادند كه قلوب شان هراسان ميبود كه مبادا عمل شا

 دازدحساب آيد . اميدوار حقيقي و حق بجانب كسي است كه اسباب جلب رحمت را بكار مي ان
 دانه را وزند درست مانند دهقاني كه زمين را شخم مي بعد از آن منتظر نزول رحمت الهي ميباشد .

د از كند . بعي ميدر آن ميپاشد . بعد از آن آب و مواد الزم را به آن ميرساند و هميشه از آن وارس
مغرور  وحمق ااهلل متعال ميخواهد كه كشت و زراعتش را از آفات محفوظ دارد . اما انسان  از آن

انة در دينكه ميگذارد تا خار و علفهاي هرزه در آن برويد و بدون امانند كسي است كه زمينش را 
 آن بپاشد از اهلل متعال ميخواهد كه كشت مورد دلخواهش را بروياند !!

 
 وقايه از معاصي : 

الً در مورد عالج و راههاي جلوگيري از ارتكاب معاصي و ميالن بسوي گناه قب – 637
م داشت واهيدعوت نيز بحثهايي درين مورد إن شاء اهلل خ سخناني گفتيم و در باب چهارم اساليب

 « وقايه بهتر از عالج است » اكتفاء مكنيم كه  . اما درينجا به مقولة
ب از اين سخن همچنانكه در مورد وقاية بدن از امراض صدق ميكند ، در مورد وقاية قل

 امراض معنوي نيز قابل تطبيق است . 
قلب  ست كهي بيماري قلب و در عين حال نشاندهندة اين امر اميدانيم كه معصيتها عامل اصل

ود را اند خ. اما سؤال اينست كه ؛ انسان چگونه ميتو ميباشدانسان عاصي گرفتار امراض معنوي 
رت ه صوازين عوامل مرضي وقايه كند ؟ در حاليكه استعداد و قابليت گناه در نفس انساني ب

 فطري وجود دارد.
           (/8-7الشمس) 
اش را به  پرهيزكارى كارى و ( پس بزه7،) نيكو نمود آنكه آن را درست و به نفس و قسمو» 

  او الهام كرد
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ود خدر جواب ميتوان گفت كه اين درست است كه نفس انساني جرثومه هاي معصيت را در 
و منور  عمورمتازمانيكه قلب انسان از صحت و عافيت برخوردار بوده و با نور ايمان  دارد ، اما

ة ور و صبغطي نباشد ، اين جراثيم مقهور و مغلوب ميباشند . ولي زمانيكه بنابر عوامل مختلف محي
 ازآن به فادهايماني آن كمرنگ شد ، ميكروبهاي نهفته در نفس فضاي مناسبي بدست آورده و با است

بهاي يكروركت افتاده و با گذشت هر روز بزرگتر و فعالتر ميشوند و درست مانند جراثيم و مح
 جسمي تكثر نموده و امراض گوناگوني را باعث ميگردد . 

ا و اكه هفضاء و محيط مناسب و ماليم براي اين جراثيم تمام ديدني ها ، شنيدنيها ، خور
نسان هيجان نفس ميگردد و زمانيكه شهوات اخواندني هايي ميگردد كه سبب تحريك شهوات و 

اه حركت ي گنتحت تأثير اين عوامل قرار گرفته و به هيجان افتاد ، درين وقت است كه انسان بسو
 كرده و ذكر الهي را فراموش ميكند . 

اي ومه هپس گفته ميتوانيم كه بدترين عواملي كه در ايجاد فضاي مناسب براي فعاليت جرث
فت م و رحجابي و برهنگي زنان ، آهنگهاي فاحش ، آميزشهاي حرا بارت از بيگناه مؤثر است ع

رثومه جامل آمد در اماكن اهل غفلت ، شنيدن سخنان اهل باطل و امثال آنها ميباشد . اين عو و
يده و گرد هاي گناه را در نفس انساني تقويت كرده و به سرحدي ميرساند كه بر تمام نفس غالب

 ايش آسان و بي اهميت سازد .ارتكاب گناه را بر
يمان اشهاي اما شرايط و فضاييكه جرثومهاي گناه را ضعيف ميسازد ، تمام اموري است كه ارز

عنوان بد . را در قلب انسان تقويت كرده و علم و معرفت حقيقي پروردگار را نصيب انسان ميساز
ست اهاي ز بهترين پناگاهصحبت با انسانهاي صالح و دعوتگران مخلص و عامل به اسالم ا لمثا

ر نفس ي گناه ده هاكه انسان ميتواند در آن پناه ببرد . زيرا در اثر اين صحبتها و همنشينيها جرثوم
 سركوب و ضعيف ميگردد . 

ناهي را گهيچ  اينست كه مسلمان ين وقايه در برابر اين جرثومه هاو در اخير بايد گفت ؛ بهتر
زرگ ب شتارةپزيرا ميدانيم كه يلي كوچك و ناچيز جلوه كند . در نظر مردم خچه صغير نشمرد اگر 

 معرض ن بايد بكوشد تا خود را در. همچنااز شاخچه هاي خيلي كوچك و نازك تشكيل ميگردد 
 و ضعف ايمان ميگردد قرار ندهد و به املي كه سبب تقويت اين جرثومه هااسباب و عو

نه اقالعيفته نگردد . زيرا هيچ كسي اينرا هيچصورتي بر صحت و عافيت قلبي خود مغرور و فر
 ماكنانميداند كه كسي خود را در معرض ميكروبهاي سل قرار داده و بدون تدابير الزم به 

 مريضان سل داخل شود به اين حجت كه از صحت و عافيت بدني برخوردار ميباشد . 
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 موقف داعي در برابر معصیتكاران :
 كسي فرض به نظر ترحم و شفقت نگريسته و آنها را مانندداعي بايد معصيتكاران را  – 638

 ه به قعرود ككند كه در شب تاريك در كنارة پرتگاه خطرناكي ايستاده اند و هرلحظه خطر اين مير
شد بكو اين درة هولناك سقوط نمايد . پس داعي بايد با تمام سعي و تالش و با كمال اخالص

يل به اي نسقوط و هالكت ابدي آنها جلوگيري كند . بر كه آنها را ازين حالت نجات داده و از
 ووده اين هدف ارجمند بايد هرگونه تجاوز و اهانتي كه به شخص او متوجه ميگردد گذشت نم

عصيت و ماطر هيچگاهي به فكر انتقام ، شماتت و فخر فروشي بر آنها نشود . اما جايز است كه بخ
شدن  يمالها را صغير و بيمقدار بداند و بخاطر پاتجاوزي كه از حدود الهي مرتكب ميشوند آن

 حدود الهي به خشم آيد . 
ءٌ  ِمنإهُ  نِيلا  واماا»   «واجالا  عازا  َّلِلاِ  ف اي ان إتاِقمُ  جالا وا  عازا  َّللاِ ا ارِمُ ماا  ن إت اهاكا ت ُ  أانإ  ِإَلا  صااِحبِهِ  ِمنإ  فاان إت اقاماهُ  شايإ

 يشه رضی هللا عنها(مسند اْحد عن عا)                                                                             
ميگرفت نهيچگاهي در برابر تجاوزي كه به ايشان صورت ميگرفت از كسي انتقام  پيامبر » 

 «ميگرفت  انتقام اهلل  رمگر اينكه محارم الهي مورد تجاوز قرار ميگرفت كه در آنصورت بخاط
قابله ي هم مكه مسلمان بايد بخاطر پايمال شدن و انتهاك آن به خشم آيد يكاز جمله محارمي 

وتگران ه دعبو معارضة اهل باطل با دعوت الي اهلل و ايجاد ممانعت در راه دعوت و اذيت رساني 
 ست وميباشد . درين حالت بر داعي الزم است كه شيوة را در پيش گيرد كه معصيت كاران م

د . ساز ده و دست تجاوز و تعدي شانرا از سر دعوت و دعوتگران كوتاهمغرور را سرجايش نشان
آرزوي  ليكهالبته بشرطي كه به اندازه ضرورت اكتفاء نموده و از حد الزم تجاوز نكند و در حا

موده و از نهدايت و اصالح اين تجاوز كاران را دارد ، كارش را از خفيف ترين وسيلة مانعه آغ
 بعدي را بردارد .  ضرورت قدمهاي ،در صورت
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  :چهارم باب 
 
 
 

 شیوه ها 
 و 

 وسايل دعوت
 :  زمینۀ سخن

ا رانسان  دعوت الي اهلل به يك سلسله علوم ، كفايت ذاتي و درايتي ضرورت دارد كه – 639
اسب ط مندر تبليغ دعوت و اثر گذاري بر مدعوين و شناخت نفساني و استفاده از ظروف و شراي

 كمك نمايد . 
 ورد علمي كه مربوط به موضوع دعوت )اسالم( ميشود به تفصيل صحبت نموديم .در م

وت و ن دعدرينجا سخن ما در مورد علمي است كه مربوط به  چگونگي براه اندازي مؤفقانة جريا
اد يعوت هاي د دوركردن موانع از راه دعوت و دعوتگران ميشود كه درين بحث از آن بنام شيوه

 خواهيم كرد . 
ها دعوت از آن نن توضيحاتي در مورد اموري خواهيم داشت كه داعي بخاطر رساندهمچنا

را به  سايلها و و استفاده ميكند و آنرا بنام وسايل دعوت ميخوانيم . زمانيكه داعي اين شيوه
 از وا گرديده نصورت درست شناخت ، تا اندازة زيادي با مفاهيم و معاني دعوت اسالمي آش

ه تقسيم ل عمداين باب را به سه فصمسير برخوردار ميگردد . بنابرين،  م درينكفايت و درايت الز
 ميكنيم .

 اول : معرفي مصادر و مراجع معرفي كنندة وسايل دعوت و ضرورت به آنها .فصل 
 دوم : شيوه و منهج دعوت .فصل 
 سوم : وسايل دعوت .فصل 
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 :فصل اول 
 
 
 

 دعوت  وسايل و شیوه هاي
 
 

 رمصاد ،مراجع 

 و ضرورت به آنها
 

 مصادر : مراجع و
يم ، يوه ها و وسايل دعوت را در اختيار ما ميگذارد عبارت از قرآن كرمصادري كه ش -640

ضر به ث حاميباشد . در بح گران قدوهسنت نبوي ، اجتهادات و استنباطهاي فقهاء و تجارب دعوت
  صورت مختصر در مورد هر كدام ازين مصادر صحبت خواهيم كرد .

 قرآن کريم :  –اول 

ي اجراهايمدر قرآن كريم آيات زيادي وجود دارد كه متعلق به اخبار انبياي كرام و  – 641
را مخاطب  بياء ضمن اين داستانها خاتم األن است كه بين آنها و اقوام شان رخ داده است . اهلل 

 قرار داده و اسلوب دعوت را برايش معرفي ميكند .
عي ، خطوط اساسي شيوه هاي دعوت و وسايل آن مستفاد ميگردد و داازين آيات قرآني 

داستانها را  تعال اين ممسلمان بايد تمام اين اساليب را مانند ساير مسايل ديني بايد بياموزد . زيرا اهلل
ه رچينيم كي را بدرسهايي را از آنها برداشته و معاني و مفاهيمما به اين هدف بيان نموده است كه 

وت ثابت ت دعدعوت معين و مددگار ما قرار گيرد . و با پيروي از آن در راه و منهج درس در راه
 قدم بمانيم . اهلل متعال ميفرمايد : 

          8  8     

    /هود(10) 

، حقيقتى  خوانيم [ پيامبران را كه برايت مي  پندآموز هاى ] هر سرگذشتى از سرگذشت و» 
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براى بهره  ها حق و براى تو در اين سرگذشت ، و استوار كنيم است كه دل تو را به آن پابرجا و
 «   تذكّرى آمده است بردن مؤمنان پند و
 ت مينويسد :يدر تفسير اين آعالمه ابن كيثر 

تمام اين اخبار و داستانهاي انبياي گذشته را برايت بيان ميكنيم و تعامل آنها را با امتهاي شان » 
و برخورد امتها در برابر آنها را بازگويي ميكنيم و استداللها و خصومتهايي كه بين شان واقع گرديد 

اند برايت بيان ميكنيم و اينكه چگونه اهلل متعال و تكذيب و اذيتهاييكه انبياي كرام متحمل شده 
حزب مؤمن را پيروز گردانيد و دشمنان كافر آنها را با خذالن مواجه گردانيد . تمام اين واقعات را 
برايت شرح ميدهيم تا قلبت را در برابر دشمنان ثابت گردانيم و سيرت انبياي گذشته بعنوان قدوه 

  1«داشته باشد و نمونة نيكي در برابرت قرار 
سيرت  وموده نالبته درين شكي نيست كه مسلمانان به پيامبر گرامي شان در تمام امور اقتداء 

د اهلل متعال ميفرماي.  به آنها اسوة خود قرار ميدهند انبياي سابق را نيز از خالل تأسي به رسول اهلل 
: 

     9          

            (/111يوسف) 

ه به [ سخنى نيست ك قرآن . ] به راستى در سرگذشت آنان عبرتى براى خردمندان است» 
ر هگر  بيان هاى آسمانى پيش از خود است و ، بلكه تصديق كننده كتاب باشددروغ بافته شده 

 «   رحمت است ، سراسر هدايت و براى مردمي كه ايمان دارند چيز است و
بهترين  ه استبنابرين در داستانهاي انبياي گذشته و ماجراهاييكه بين آنها و امتهايشان گذشت

مت سليم به حوادث مينگرند و سبب هدايت و رح عبرت و موعظه براي كساني است كه با عقل
برت پند و ع عدادبراي كساني است كه به اهلل و رسول او ايمان دارند . چه ، فقط همينها اند كه است

ر دعوت در براب ن راگرفتن ازين داستانها را دارند زيرا ايمان به اهلل و رسول او دروازه هاي قلوب شا
  . خاصي در گرفتن پند و عبرت برايشان عطاء نموده است حق گشوده و تيزهوشي و حساسيت

           / األنعام(0) 

 « ،  هدايتشان كرد، پس به هدايت آنان اقتدا كناهلل  هستند كه كسانىهاآن» 

 اشاره ميكند . به لزوم اقتداء به منهج و روش انبياي الهي  دستور اين
 

 سنت نبوی :  -دوم 

====================================================== 

 465ص 2تفسير ابن كثير ج -1
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ارد . ددر سنت نبوي احاديث خيلي زيادي است كه به امور دعوت و وسايل آن تعلق  – 642
در ه كسراسر درسهاي عملي دعوت بوده و از ماجراهايي سخن ميگويد  همچنان سيرت پيامبر 

ثي كه در برابر وقايع و حواد با مكه و مدينه رخ داده است . در سيرت نبوي ميخوانيم كه پيامبر 
ا در رندة شان قرار گرفت چگونه برخورد نمودند . پيگري اين حوادث و وقايع درسهاي خيلي ارز

ن دعوت در جريا بخش شناخت شيوه هاي دعوت و وسايل آن براي ما ارائه ميكند . رسول اهلل 
 سالمياو همگوني دعوت  بخاطر تشابه و طبيعتاًشان با حوادث و حاالت مختلفي مواجه شدند 

اعي ين دبراي هر دعوتگري ممكن است كه چنين حوادث و شرايط و يا شبيه آن پيش آيد . بنابر
در  يتدرس مسلمان ميتواند كه در حل قضاياي معاصر از سيرت نبوي استفاده كند و موقف سالم و

 يرت نبويي سهيم و معانبرابر حوادث اتخاذ نمايد . البته اينكار زماني برايش ممكن است كه مفا
 درك نموده و معلومات كافي در آن داشته باشد .  يرا به درست

در  شايد حكمت الهي و لطف بي پايان او تعالي درين بوده است كه رسول گرامي اش را
ا به چگونه ند كبرابر حوادث و اوضاع و احوال مختلفي قرار داد تا دعوتگران بعد از ايشان بياموز

 هلل ول امقابل گرديده و چگونه راه دعوت را در شرايط مختلف با اقتداء به رس حوادث مختلف
 مؤفقانه طي نمايند . 

ت ري اسپس گفته ميتوانيم كه سيرت نبوي و رهنمايي هاي نبوي عبارت از تجسم عملي اوام
  هللاسول ت الهي است كه به راكه اهلل متعال صادر نموده  است و مجموعة از الهامات و هداي

بوي نيرت ارزاني گرديده بود . بنابرين براي دعوتگر الهي به هيچ صورتي جايز نيست كه از س
 واهميت آن غافل و بيخبر باشد . 

 
 سيرت سلف صالح : –سوم 

در  درسيرت سلف صالح ما اعم از صحابة كرام و تابعين عظام سوابق خيلي مهمي – 643
زيرا سلف  .يند هي بايد از آن بيشترين استفاده را بنماامور دعوت وجود دارد كه دعوتگران دين ال

 علم صالح ما دانشمند ترين اشخاص در شريعت اسالمي و فقه دعوت بودند و مجتهدين و اهل
 الل نموده اند .موضوعي به سيرت و اقوال شان استددر هر 
 

برداشتها و اجتهادات فقهاء از  –چهارم 

 نصوص :

اسالم در هر عصر وزمان به استنباط و استخراج احكام عملي فقهاء و مجتهدين امت  – 644
از ادلة شرعي اهتمام و توجه داشته اند . از جملة اين احكام ، مسايلي مربوط  به امر به معروف و 
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آنها قرار داشته است كه در  ةنهي از منكر و احكام جهاد و احكام حسبه و امثال آن نيز مورد توج
ه تدوين يافته است . احكاميكه در مجال فقه دعوت استخراج گرديده ابواب مستقلي در كتب فق

است  در چوكات عموم احكام اسالمي قرار داشته و مانند ساير احكام اسالمي عمل كردن به آن 
واجب ميباشد . زيرا بكار بردن وسايل الزم در راه دعوت و اتخاذ اسلوب و روش معيني درين 

 از جملة دين ميباشد .  مسير مانند ساير مسايل ديني و
 

 تجارب :  –پنجم 

روف نيكه در تعامل با مردم مصتجربه بهترين معلم انسان است بخصوص براي كسا – 645
 . اند

جة ر نتيدبا توجه به اين حقيقت ، ميدانيم كه هر دعوتگري با خود تجارب زيادي دارد كه 
جارب تزين است . او با استفاده ا تعامل با مردم و بكار گيري وسايل مختلف دعوت بدست آورده

ق يرا تطبي. ز ميتواند كه نقاط ضعف و ناتوانيهاي خود را درك نموده و به اصالح آن اقدام نمايد
ه با ند كعملي شيوه هاي دعوت حتماً نقاط ضعف و خطاهاي انسان را ظاهر ميسازد و  او ميتوا

اطر اين يد بخآينده جلوگيري نمايد . شااستفاده ازين تجارب از بروز اين اخطاء و كمبوديها در 
را ز آننقاط ضعف و خطاها بهاي سنگيني بپرازد اما تجاربي كه بدست مي آورد ارزش بيشتر ا

 خواهد داشت . 
ن و اي البته اين در صورتي است كه دعوتگر مسلمان از تجارب گذشتة خود استفاده نمايد

 ود . نميش مؤمن از يك سوراخ دو مرتبه گزيدهامريست كه از هر مسلمان انتظار آن ميرود زيرا 
ان ر ميددهمچنانكه داعي از تجارب شخصي خود استفاده ميكند ، بايد از تجراب ديگران كه 

ظرفي  ز هرگمشدة مؤمن است و ا ،دعوت از خود بجا گذاشته اند نيزاستفاده نمايد . زيرا حكمت
 كه بيرون شود آنرا بدست مي آورد . 

 
 به منهج درست و اتخاذ وسايل صحیح :ضرورت پابندي 

نهج صحيح در اتخاذ وسايل و شيوه هاي دعوت همانست كه از مصادر فوق الذكر م -646
يرا . ز بدست آيد و تمسك جستن به چنين منهج براي هر دعوتگر ضروري ، واجب و الزمي ميباشد

 . اشدديني پابند ب فيصله و حكم اسالم همين است و هر مسلمان مكلف است كه به فيصله هاي
عالوه بر آن ، اتخاذ روش درست انسان را به هدف رسانده و گوهر مراد را در كفش ميگذارد 

او  تاگر چه راه آن طوالني و مملوء از مشكالت باشد . اما در پيش گرفتن منهج و راهكار نادرس
عي مسلمان مكلف را از هدف دور گردانيده و به راههاي ديگري سوق ميدهد . مزيد بر آن ، دا
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است كه در اطاعت اهلل متعال و پيروي از راه صواب و عدم ارتكاب خطاء و عصيان بكوشد . و 
اين مكلفيت خود را زماني بدرستي اداء كرده ميتواند كه به منهج و راهكار درستي كه از مصادر 

يت خود را مطابق فوق ا لذكر نشئت كرده باشد التزام كامل داشه باشد . زمانيكه داعي اين مكلف
منهج صحيح اداء كرد ، بعد از آن رسيدن به هدف مسئوليت او نميباشد بلكه انسان مطابق وسع و 
توان خود مكلف بوده و مرتب شدن نتايج بر سعي و تالش مربوط به خواست و ارادة اهلل متعال 

او  آيا و ؟ردميباشد . و محاسبة انسان برين اساس صورت ميگيرد كه آيا عمل او مشروعيت دا
 مسئوليت خود را بدرستي اداء كرده است يا خير ؟

 نهج ومبعد از آنكه داعي نكات فوق را درك نموده و بخوبي آموخت برايش جايز نيست كه 
ين شيوه ت چنهكار صحيح را به استناد به داليلي چون صعوبت و طوالني بودن راه ، عدم مقبوليار

ر ت غيراه رسيدن به هدف ، پيروي از عواطف و احساسا هاي دعوت نزد مردم ، عجله كردن در
 رود .اهه باز منهج درست به بيرمعقول ، حماس ديني و شوق صادقانة جهاد و شهادت و امثال آن 

ه زيرا خطاء در موجوديت نيت نيك و عواطف ارجمند به صواب تبديل نميگردد و رسيدن ب
ر ياد دزبا جديت و تالش  ةاست . اگرچه عدناممكن  نباشد هدف از راههايي كه منتهي به هدف

 پي رسيدن به هدف باشند . 
ت و ده اسبراي اثبات اين سخن كفايت ميكند كه بگوييم ؛ احكام شرعي به يكبارگي نازل نش

اي دعوت اسالمي در هيچ يك از مراحل خود به دنبال خواسته هاي حماسي و عواطف انسانه
هلل ال در مكة مكرمه مشروع نشده است و جواب رسول راستكار عجول حركت نكرده است . قتا

 ! براي عجله كنندگان همين بود كه : صبر كنيد 
ميق مان عصلح حديبيه قابل قبول براي بعضي صحابة كرام نبود وبا وجود اينكه صداقت و اي

ه ان بشان ثابت بوده و آمادگي كامل براي جهاد و شهادت داشتند ، اين برداشت و احساس ش
كه درينجا  با سعة صدر و متانت كامل آنرا پذيرفت زيرا ميدانست اء بود . اما رسول اهلل خط

بطق مسألة پذيرش مرگ براي رسيدن به هدف و صدق درين آمادگي مطرح نيست بلكه بايد مطا
انسان  ست كهابند بود . زيرا همين التزام داشتن اپمنهج درست حركت كرده و به اصول اين منهج 

 لح راهدف اصلي به بهترين وجه آن ميرساند . به همين علت است كه قرآن كريم آن صرا به 
 خواند . « فتح مبين»

 ور عواطف تأثي بنابرين زمانيكه داعي وسايل و برنامه هاي دعوتي خود را تعين ميكند نبايد تحت
 وگري ژرفننيتهاي نيك و حماس هاي شديد براي خدمت اسالم قرار گيرد . بلكه بگذارد كه با 

ي دعوتي ه هاواقعبيني كامل و در روشنايي ارشادات برگرفته از مصادر اصلي اسالم وسايل و برنام
ن ق كاركناشتياتعين گردد و مجريان امور بايد اين توان را داشته باشند كه اين حماس ، عواطف و ا
 ايند . خود را در جهت تنفيذ و تحقيق اسلوب صحيح و شيوه هاي درست دعوت توجيه نم
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 از منهج صحیح : خروجنتايج ناگوار 

ر از منهج و شيوة هاي درست دعوت و عدم التزام به آن د بدون شك خارج شدن – 647
ا گمان عضيهباتخاذ وسايل منتج به ناكامي سير دعوت و عدم دستيابي به اهداف ميگردد . اگر چه 

 يرونبولي بزودي از دست شان  كنند كه به هدف نزديك شده و حتي بالفعل آنرا بدست آورند
 شده و به فاصلة خيلي دور پرتاب خواهند شد . 

كالت عالوه برآن ، دور شدند از منهج صحيح در اكثر حاالت اسباب رسيدن اذيتها و مش
رق متف طاقت فرسا را به رهروان فراهم نموده و كوششها و زحمات آنها را بدون ثمر و حاصل

اد غير ا موبخام و  يميخواهد تعمير چند طبقه اي را باالي تهدابهاميسازد . درست مانند كسيكه 
ردد اين ميگ معياري اعمار نمايد . چنين تعميري اگر آباد هم شود عالوه بر اينكه بزودي منهدم

 !!خطر نيز وجود دارد كه ساكنين آن در زير ويرانه هاي آن هالك شوند 
ي چنين اصول در پيش گرفتن منهج و راهكار غير داعي بايد بداند كه رفتن به راههاي نادرست و

يك آنرا صد ننتايج غير مترقبه و اسفباري را به دنبال خواهد داشت اگرچه داعي با حسن نيت و مق
  .ك افراد د نيانجام دهد . زيرا نتايج در دنيا هميشه بر اسباب مرتب ميگردد نه بر نتيها و مقاص

رست داني با مردم بخشي از روش از لطف و مهرب برسبيل مثال حسن خلق و برخورد مملوء
د ، وت است . اگر داعي اين روش را در پيش نگرفته و بعوض آن درشت خوي و سنگدل باشدع

ود خمردم حتماً از اطرافش پراگنده ميگردند اگر چه در عمل خود برحق بوده و در دعوت 
اطب قرار داده و كه اهلل متعال اور مخنيست  مخلص باشد . زيرا او به هيچ صورتي بهتر از پيامبر 

 برايش ميگويد : 
                  

 (159آل عمران/)                                                                                                                 

 شت خوىاگر در ، و با آنان نرم خوى شدى اهللرحمتى از سوى  [ پس به مهر و ! پيامبر» 
 ; شدند نده مي گسخت دل بودى از پيرامونت پرا و

ست اصيتي اين انذار را مي افزاييم كه ؛ خروج از منهج صحيح در بعضي حاالت مع ،در اخير
ت و ين اسآن ميشود . زيرا التزام به راه و روش صحيح دعوت از جملة احكام دكه داعي مرتكب 

 ند . اب كمخالفت با احكام ديني در امور دعوت معصيتي است كه داعي مسلمان بايد از آن اجتن
 

 صعوبت التزام به منهج صحیح :
ا اين امر حقيقت اينست كه التزام به منهج و شيوة صحيح دعوت كار آساني نيست . زير -648
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گرفته و خطوط اساسي ج صحيح دعوت را به صورت كامل فرااقتضاء ميكند كه داعي بايد منه
آنرا هميشه در ذهن خود مستحضر داشته باشد و بكوشد كه تمام گفتار و كردارش در تطابق با 
اين خطوط اساسي و به سهولت صادر گردد . بعد از آن بكوشد كه مفاهيم و آموزه هاي منهج 

ح را بر تمام جزئياتي تطبيق نمايد كه هميشه با آن مواجه ميگردد و بيرون از حد شمار بوده و صحي
خيليها با هم مشابه ميباشند . به همين علت است كه در اكثر حاالت باهم خلط ميگردند و فرقهايي 

صميم د كه داعي نميتواند شناخت درست ازآن بدست آورده و تكمرنگ ميگردميان آنها به اندازة 
مناسب و مطابق منهج درست در برابر آن اتخاذ نمايد . و گاهي هم در استنباط راه حلهاي جديد 

 براي مسايل جديد ازين مفاهيم ، دچار اشتباه ميشود . 
را  لشكر مثال داعي درين حالت مانند فرماندة ارتش است كه شيوه هاي جنگ و سوق و ادارة

 ه تنهايياشتن بدرا وضع كرده ميتواند . اما اين آگاهي و علم نظامي  بهترين پالنبخوبي ميداند و 
ه ين آموخته ازدر وقت تطبيق كافي نميباشد . بلكه بايد در كنار آن از كفايت الزم و حسن استفاد

ه كه مواج وادثيحرا نيز داشته باشد تا بتواند كه پالن مناسب و مطابق وضعيت ترتيب داده و با ها 
 قابله نمايد و پالنش را به صورت كامل تطبيق نمايد . ميشود با خونسردي م

ر در ة لشكصعوبتي كه داعي با آن روبرو ميشود به مراتب بيشتر از سختهايي است كه فرماند
ود خع فرمان مطي اثناي تطبيق پالنش مواجه ميگردد . زيرا فرماندة لشكر در برابر خود سپاه منظم و

است  لي مواجهجاه ال اوامر او را نافذ نمايند اما داعي با مردمرا دارد و آنها حاضرند كه در هر ح
 و با داعي و .پروردگار خود تمرد نموده و از حق متنفر و به سوي دنيا روي آورده اند كه حتي بر 

ند . ميكندعوت او دشمني نموده و يا اقالً به دعوت او بي توجه اند و ضرورتي به آن احساس ن
م ع و اقساانوا هاي مردم متفاوت بوده و امراضي كه در بين شان شايع ميباشداضافه بر آن ، خواسته 

 سازد .ه ميزياد دارد . اين مسايل داعي را در تطبيق آموخته هايش با سختي ها و مشكالتي مواج
 

 آسان ساختن التزام به منهج صحیح :
ت ، ان ساخيح را آساموري كه ميتوان با استفاده از آن التزام به منهج و راهكار صح – 649

 ميتوان چنين خالصه كرد . 
ني رين معاداست كه بعد از تأمل و تفكر  سالممعاني ومفاهيم منهج  صحيحاول : فهم دقيق و 

ت درين دق به تكرار و ةو تكرار هميشگي آن در مصادر اصلي بدست مي آيد و داعي بايد به انداز
اشد . باضر ش جريان يافته و هميشه در ذهنش حدر رگهاي نمعاني و مفاهيم بپردازد كه مانند خو

تي نكا و خواندن هميشگي ربه همين  علت است كه ميگوييم براي داعي جايز نيست كه از تكرا
 كه در مراجع اصلي دعوت آمده است احساس خستگي نمايد . 

يسازد . دوم : تقوا و ترس از اهلل متعال بهترين وسيلة است كه انسان را به منهج صحيح ملتزم م
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زيرا تقوا قلب انسان را منور ساخته و قوت درك و شناخت را در وي تقويت ميكند . درين 
صورت است كه حق را به صورت آشكار مينگرد و وسايل و اساليب درست  مناسبي را كه بايد 

 و همدر ظروف و شرايط مختلف و در برابر افراد گوناگون بكار ببرد با دقت تعين كرده ميتواند . 
ميتواند كه از مزج و آميختن چند وسيله ، وسيلة جديد ايجاد كند كه مناسب با شرايط و اوضاع 

 باشد . 
 اهلل متعال ميفرمايد : 

              

        /(29)األنفال 
[  يژهوبصيرتى  نايى وبي ، براى شما ] پروا كنيداهلل  [ از در همه امورتان ! اگر ] اى اهل ايمان» 

 و ; رزدآم ي شما را م ، و كند گناهانتان را محو مي  ، و دهد براى تشخيص حق از باطل قرار مي 
 «   ستداراى فضل بزرگ ااهلل 

ا ميدهد . ربراي شما توان فرق بين حق و باطل » در تفسير اين آيت ميفرمايد :  ابن كثير 
ل او را هلل متعااد ، يعني كسيكه تقوا گزيد و اوامر الهي را بجا آورده و از نواهي او تعالي پرهيز كر

ش ادتيا و سعؤفق ميگرداند و همين توفيق است كه سبب نجات او در دندر شناخت حق وباطل م
 . در آخرت ميگردد 

هلل ااستن از و خو سوم : التجاء دايم به بارگاه الهي و اظهار عجز و بيچارگي در برابر او تعالي
ا بخاك رهميشه به صحرا رفته و روي خود  متعال كه برايش تعليم دهد . چنانچه ابن تيميه 
نانچه چو « ن اهيم ! مرا نيز بياموزااي معلم ابر» ميگذاشت و با عاجزي و تضرع دعاء ميكرد كه 

 ميگويد ايشان اينكار را هميشه ميكردند .  شاگردش ابن القيم 
 ر عملدچهارم : پاك ساختن قلب از جرثومه هاي رياء و خود نمايي و ايجاد اخالص كامل 

اشد و ا نبآنه نزد ميباشد . به گونة كه هيچ التفاتي به مردم نداشته و خواستار هيچگونه نام و نشان
 هيچگاهي در فكر كسب رضايت مردم به حساب منهج و روش صحيح دعوت نگردد . 

دم ممكن است كه داعي در بعضي حااللت در نتيجة فشار رأي عامه و سخناني كه از مر
نحراف عي اميشوند و داد وفريادهاييكه بگوشش ميرسد و خواسته و پافشاري همراهانش گرفتار نو

م گردد . درين حالت يگانه چيزي كه او را بر منهج صحيح ثابت قداز منهج صحيح دعوت 
ون ميسازد همان اخالص كامل و تجرد در راه دعوت ميباشد كه تحت وقايه و حفاظت آن بد

 .  اينكه التفاتي به اين سخنان و دادو فريادها داشته باشد به راه خود ادامه ميدهد
خيلي گران و مشكل است . زيرا جرثومه هاي اما بايد دانست كه تجرد و اخالص كامل كار 

رياء خيلي باريك و دقيق است و ممكن است كه در نفس داعي نفوذ كند ولي او نفوذ آنرا 
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احساس نكند . درست مانند كسيكه ميكروبي را در وجود خود حمل ميكند ولي موجوديت آنرا 
يم در نفس خود جلوگيري نمايد احساس نميكند . پس بايد توجه داشته باشد كه از نفوذ اين جراث

مشكالتي را برايش ايجاد نكند ، اثر نامطلوب آن در دراز مدت ظاهر گرديده و  في الحالزيرا اگر 
 مقاومت او را در برابر مشكالت ضعيف ميگرداند . 
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 :فصل دوم 
 
 
 

 وتـدع شیوه هاي
 
 

 :زمینۀ سخن 

ا تشخيص داده و دواء را عوين ردعوت همانست كه مرض مد شيوه هاي موفق پيروز -650
ر فلت را ددة غبشناسد و بعد از آنكه متأكد گرديد به دور كردن شبهات و موانعي اقدام كند كه پر

 د و مردميگردبرابر بصيرت مردم قرار داده و آنها را از مشاهدة امراض و احساس كردن آن مانع م
ا لبيك وت ر. بعد ازآن كساني را كه دعرا به استعمال دواء ترغيب نموده و از ترك آن بترساند

ا ند. اينهداكنگفته اند، تحت تعليم و تربيت قرار دهد تا معافيت كامل برضد امراض گذشتة خود پي
 مسايلي اند كه در بحث آينده مورد شرح و توضيح قرار ميدهيم.
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 :بحث اول 
 
 

 مرض و دواء
 

 تشخیص مرض و تعین دواء :
 واي مناسب برايش تعيناء مرض را تشخيص ميدهد بعد از آن دهميشه در ابتد بطبي -651

يباشند مواح ميكند. اين اسلوب صحيح در معالجه ميباشد. دعوتگران الي اهلل كه طبيب قلوب و ار
 شخيصبايد همين اسلوب را در معالجة روح و روان مردم بكار ببرند. يعني نخست مرض را ت

 تحت نظر ض راايد. متوجه باشد كه نبايد عوارض و آثار مرنمايد. بعد از آن عالج آن را تعين نم
 دانيم كهبايد قرار داده و به معالجة آن بكوشد و اصل مرض و علت آنرا ناديده بگيرد. بنابرين ب

 اصل بيماري بشر چيست؟ و دواي آن چه ميباشد.
 اصل بیماري بشر و دواي آن:

ه و اصل بيماري مردم در گذشت بنيادو ،دم معرفت پروردگار و دور شدن از او تعاليع -652
لي، ل او تعاكام بوده است . به تعبير ديگر، كفر ورزيدن به پروردگار و امتناع از قبول بندگي حال

رده كه محمد صلي اهلل عليه و سلم از جانب پروردگار آو اتخاذ روش زندگي برخالف آنچه
تهداب  د وبنيا و امثال آن ر از آخرتاست، فريفته شدن و ميالن بسوي دنيا ، غافل شدن و انكا

راض ما اماو  كفر ورزيدن جامع تمام اين امراض ميباشد.كه  .تمام امراض بشر را تشكيل ميدهد
ر دبه صورت متفرق در افراد بشر وجود ميداشته باشد  چنانچه  ،در موجوديت اصل ايمان

 اين ايت كرده است. اگرمسلمانان ضعيف العقيده مشاهده ميكنيم كه بعضي از ين امراض سر
ان وجود داشت، شر و بدي با تمام انواع آن در وجود انس آن امراض با اصل و ريشه هاي

 يد .ز مينماهمان ساحه تبار درآن موجوديت مييابد و اگر بعضي از آنها وجود داشت ، شر و بدي 
ه برزيدن وكفر  ،دواي اصلي و اساسي براي معالجة اين امراض عبارت ازايمان به اهلل واحد 

 د.يباشمروي آوردن بسوي اهلل و عدم ميالن بسوي دنيا  و طاغوت با تمام انواع و مظاهر آن
                 

      /األعراف(5) 
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،  بپرستيد را اهلل ! : اى قوم من ، پس به آنان گفت ، نوح را به سوى قومش فرستاديم به يقين» 
  «   ترسم ، من قطعاً از عذاب روزى بزرگ بر شما مي  كه شما را جز او معبودى نيست

 مبر عليهپيا ه ميخواهد؟زمانيكه بزرگان قريش نزد ابو طالب آمده پرسيدند كه محمد از آنها چ
 نيد، تركدت ميكو آنچه را غير از او عبا« ال إله إال اهلل»السالم در جوابشان گفت: فقط بگوييد 

 د.ينماي
 مودند :نعالن اين پيامي بود كه همة انبياء عليهم السالم بدون استثناء براي امتهاي خويش ا

              
 ()النحل/
 [ پرستش ]از  و را بپرستيد اهلل[  اعالم كند كه همانا در هر امتى پيامبرى فرستاديم كه ] و» 

 «   طاغوت بپرهيزيد
 

 تأكید بر ارزشهاي اعتقادي اسالم :
ي اين لوم شد و دواي اساسي و اصلعد از آنكه بنياد و تهداب امراض قلبي براي ما معب -653

از هر  ة اسالميقيدو مفاهيم ع امراض را نيز شناختيم ، به اين نتيجه ميرسيم كه داعي بايد به ارزشها
امراض  داويتزيرا نشر عقيدة اسالمي نخستين مرحله در چيز ديگري تأكيد و تركيز بيشتر نمايد .

هلل احمد صلي لت ممان به اهلل متعال، ايمان به رسابنابرين داعي بايد دعوتش را از اي بشر ميباشد.
ده و به نمو ايمان به زنده شدن روحي و جسدي بعد از مرگ آغاز ،عليه و سلم با تمام جزئيات آن

 و تأكيد نمايد . هضرورت عمل صالح بخاطر نجات از عذاب آخرت، ادام
ت و ستلزماباآلخره شرح مبنابرين شرح و توضيح عقايد اسالمي ، بيان مفاهيم و اصول آن و 

يچ هدر  اساس دعوت هر داعي را تشكيل ميدهد كه بايد هميشه برآن تأكيد نموده و ،نواقض آن
اگر ده وشرايطي از آن غافل نماند. چه، اين بخش دعوت بمثابة اساس و تهداب ساير بخشها بو

ت ، يرفت تمام پذهمين خشت اول راست و محكم گذاشته شد و مدعو آنرا قبول نموده و با قناع
اصل  اين قناعت دادن او در ساير بخشهاي عملي اسالم خيلي آسان ميباشد. و اما اگر از قبول

 اجتناب كرد ، ساير بخشهاي اسالم را خيلي به آساني دور انداخته ميتواند.
پيامبر  وأييد تمؤكداٌ گفته ميتوانيم كه منهج و شيوة درست دعوت همين است و قران كريم آنرا 

ين حكمت س هماسالم عليه السالم مطابق آن حركت شانرا آغاز نموده و به انجام رساندند. بر اسا
توحيد  ان بهايات و سوره هاي مكي بيشتر به بيان ارزشها و مفاهيم اعتقادي مانند ايمآاست كه 

ن رت ايمامسير مردم بسوي جنت و دوزخ، ضرو ،، ايمان به روز قيامت ربوبيت و الوهيت اهلل 
 بود . …به رسالت محمد صلي اهلل عليه و سلم انجام اعمال صالح و 
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  /األنعام(14/1) 
؟  د گيرمياور خو ، سرپرست و زمين است ها و را كه آفريننده آسماناهلل  : آيا جز بگو» 

شم سى با: من مأمورم نخستين ك . بگو نياز از روزى است خود بى دهد و اوست كه روزى مي  و
: مسلماً اگر  و( بگ14.) ام كه هرگز از مشركان مباش ن يافتهفرما ، و را گردن نهداهلل  كه فرمان

عذاب  ، ( هر كس در آن روز15ترسم) ، از عذاب روزى بزرگ مي  پروردگارم را نافرمانى كنم
اهلل  اگر و (16.) كاميابى آشكار آن است ، و اهلل به او رحم كرده بي شك كه،  از او برگردانده شود

حفظ  د ]را خيرى رساناگر ت ، و آن نيست ةبرطرف كنند كسى جز او ، گزندى رساند را آسيب وت
 « ( 17.) پس او بر هر كارى تواناست ; [ دوامش فقط به دست اوست و

                  

                   

               

               

                 

                   

 (-5الحج/)                                                                                                            

به اين واقعيت  ، پس ] [ در ترديد هستيد پس از مرگ برانگيخته شدن ] ةگر دربار! ا اى مردم» 
، سپس از پاره گوشتى  ، سپس از علقه ، سپس از نطفه [ ما شما را از خاك آفريديم توجه كنيد كه

كه ما به برانگيختن مردگان  با آفرينشى كامل يا غير كامل آفريديم تا براى شما روشن كنيم ]
گاه شما را به  آن ; كنيم ها مستقر مي  خواهيم تا مدتى معين در رحم آنچه را مي  و ; [ تواناييم

نيرومندى جسمي  آوريم تا آنكه به قدرت فكرى و [بيرون مي  از رحم مادر صورت كودك ]
برخى از شما به  ، و شود [ قبض روح مي  پيش از فرتوتى برخى از شما ] . و خود برسيد

تا در نتيجه از دانشى كه داشت  برگردانده ميشود[  كه ايام پيرى است ر ]ترين دوره عم پست
مي افسرده  [ خشك و در زمستان [ زمين را ] هاى ديگر قدرت ما اينكه از نشانه ] . و دچيزى ندان

از هر نوع گياه تر  آيد و برمي  جنبد و ، مي  كنيم [ را بر آن نازل مي  باران ، پس چون آب ] بينى 
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[ اهلل همان حق  بدانيد [ براى اين است كه ] امور [ اين ] ةهم ( ]5.) بهجت انگيزى ميروياند ه وتاز و
اينكه قيامت  ( و6.) اينكه او بر هر كارى تواناست ، و كند اينكه او مردگان را زنده مي  ، و است

 « . انگيزد رمي ، ب ندا اينكه اهلل كسانى را كه در گورها ، و ، هيچ شكى در آن نيست آمدنى است
               

        /النحل() 
ندگى زرا به  ، مسلماً او مؤمن استكه يكس كار شايسته انجام دهد در حال، هر  زن از مرد و» 

نجام ابهترين عملى كه همواره  ةپاداششان را بر پاي داريم و اى زنده مي  پاكيزه پاك و
 «  دهيم ، مي  اند داده مي

 آيات واين شيوة قرآني در تأكيد بر ارزشهاي اعتقادي بعد از هجرت نيز استمرار يافت 
د به ميش تي آياتي كه در بارة معامالت مختلف نازلمستقلي در شرح و بيان آن نازل ميشد و ح

 و ايمان به روز آخرت خاتمه مي يافت. يكي از اصول عقيده مانند ايمان به اهلل 
ر ت ، دبكار بردن اين منهج و روش قرآني همچنان كه در رابطه با غير مسلمين ضروري اس

يمان اضعف  گرفتار شده اند و اينمورد مسلماناني نيز ارجحيت دارد كه با ضعف عقيده و ايمان 
هاي شان به شكل عصيان از اوامر شرعي ، عدم توجه در اداي تكاليف شرعي و رفتن به راه

 ناني نيزسلمامگمراهي و ضاللت ظاهر ميگردد . و حتي گفته ميتوانيم كه اين روش در رابطه با آن 
تذكير  وكيد گردند. زيرا اين تأضروري ميباشد كه ظاهراً ملتزم بوده و مرتكب عصيان ظاهري نمي

 مستمر بر معاني و ارزشهاي عقيدتي آنها را از انحراف و عصيان وقايه ميكند.
 

 يك ايراد و ترديد آن :
ملي ع ء عليهم السالم مفاسد و انحرافاتايد اين اعتراض پيش آيد كه در دعوت انبياش -654

 م مشاهدهلسالاستان شعيب و لوط عليهما ااقوامشان نيز مورد انكار قرار گرفته است چنانچه در د
يرد و گورت صميكنيم، پس چگونه گفته ميتوانيم كه در قدم اول بايد بر ارزشهاي اعتقادي تأكيد 

 چون مورد استجابت قرار گرفت بعد از آن داعي به فروع و اعمال ميپردازد؟
ول قرار ام اقيده در مقدر جواب بايد گفت كه: تأكيد بر ارزشهاي عقيدتي به اين معناست كه ع

ا عه بداشته و در هيچ شرايطي نبايد فراموش گردد و ربط دادن مفاسد بزرگ و خطير در جام
د. ال ميباشمتع ارزشهاي اعتقادي و بيان اينكه اين مفاسد از آثار و نتايج تمرد و سركشي از اهلل

ر سدي كه دمفا اعي در برابرمقصد از لزوم تأكيد بر ارزشهاي اعتقادي، همين نكته است نه اينكه د
ليه وط علجامعه ميبيند بي تفاوت بوده و هيچ عكس العملي در برابر آن نشان ندهد . داستان 

 السالم در قرآن كريم اين حقيقت را به صورت واضح نشان ميدهد.
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       /الشعراء(10-1) 
: آيا  ان گفت( هنگامي كه كه برادرشان لوط به آن160،) قوم لوط پيامبران را تكذيب كردند» 

ن مترديد  ( بى161؟) پرهيزيد [ نمي  عذاب خداست طغيان كه خشم و از سرانجام شرك و ]
ز امن  ( و163،) ريداز من فرمان بب پروا كنيد واهلل  بنابراين از(162)، اى امينم راى شما فرستادهب

ن انياپروردگار جه ة، پاداش من فقط بر عهد خواهم شما بر ابالغ رسالتم هيچ پاداشى نمي 
را  آنچه ( و165!) ! ؟ كنيد ( آيا شما از ميان جهانيان با مردان آميزش مي 164،) است

ل ، دلي قهساب ىببراى اين كار زشت  ؟ ] كنيد روردگارتان براى شما از همسرانتان آفريده رها مي پ
[  نيّتمرزهاى انسا واهلل  از حدود [بلكه شما گروهى تجاوزكار ] برهان استوارى نداريد و

 « ( 166.) هستيد
هلل متعال اپيامبر  ه اوكهماند لوط عليه السالم در ابتداء آنها را به تقواء امر نموده و به آنها مي ف

 عد از آنبرد. است و حق پيامبر اينست كه در آنچه از اهلل متعال خبر ميدهد مورد اطاعت قرار گي
 اشد.ميب بعضي مفاسدي را بيان ميكند كه در بين شان وجود داشته و مخالف اوامر اهلل متعال

 همچنان در رابطه با شعيب عليه السالم ميفرمايد: 
                 

             

               

 (85األعراف/)                                                                                                          
د كه ا بپرستيهلل ر! ا : اى قوم من [ گفت ، فرستاديم ، برادرشان شعيب را ] به سوى مردم مدين و» 

 س پيمانهپ،  د، يقينًا برهانى روشن از سوى پروردگارتان براى شما آم شما را جز او معبودى نيست
پس از  ميندر ز ، و حقوق مردم مكاهيد اموال و از اجناس و ، و كامل بدهيد ترازو را تمام و و

 «  . اگر مؤمنيد ، ستا[براى شما بهتر  امور ، اين ] يد[ فساد مكن رسالت پيامبران ةبه وسيل اصالح آن ]
د، بعد ا ميخوانحد فرمشاهده ميكنيم كه شعيب عليه السالم نيز در ابتداء آنها را به عبادت اهلل وا

اضح است و و از آن بيان ميكند كه دين و آئيني را كه از جانب اهلل متعال آورده است حق آشكار
مين زند و در نكن هد كه پيمانه و ميزان را پوره نموده و در حق مردم ظلمو اين پيام از آنها ميخوا

 .تر است .ن بهبه فساد نپردازند، بدون شك قبول اين دين و ايمان آوردن به اهلل و رسولش برايشا
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عبودي مله و پس لوط و شعيب عليهما السالم براي قوم خود بيان كردند كه جز اهلل واحد هيچ إ
را بيان نموده  يباشد. بعد از آن بعضي نتايج و آثار تمرد و سركشي از توحيد اهلل مستحق عبادت نم

ن در مچناهزن و پيمانه بود نشاندهي نمودند. و افعال بدشانرا كه همجنس بازي و كم كردن در و
 :گرديد مورد كسانيكه در مكة مكرمه مرتكب خيانت در وزن و پيمانه ميشدند چنين نازل

                

            /(5-1)المطففين 
، تمام  انندمي ست وزن را با پيمانه و ماليز مردم ( آنان كه چون ا1!) فروشان واى بر كم» 

يا اينان يقين ( آ3.) دهند ، كم مي  وزن كنند چون براى آنان پيمانه و ( و2،) ستانند كامل مي و
 «  (5،) ( براى روزى بزرگ4؟) شوند ندارند كه حتماً بر انگيخته مي 

ب و ه ايمان به روز حسادرين آيت نقص در پيمانه و وزن را به يكي از اصول عقيده ك
 برخاستن مردم در برابر اهلل متعال است، ربط داده است. 

 دور شدن داعي از روش صحیح:
 ي حاالت از شيوه و راهكار درست دعوت كناره گرفته به عوض اهتمامداعي در بعض -655

 شان نمي جةتومبه امور عقيدتي به مسايلي مي پردازد كه مورد پسند مردم بوده و هيچ مكلفيتي را 
 شهايسازد. مانند مصروف شدن به مسايلي كه بين مردم به مسايل سياسي معروف است و پرخا
د. يباشمبي حاصل در مسايل روز و تحليل مسايل به شيوة كه بعيد از مفاهيم عقيدتي و شمول 
 ستهخوا داعي اگر اين شيوه را بخاطر رعايت خواهشات مردم در پيش ميگيرد و يا براي اشباع

 يرا داعي. ز هاي نفساني خود انتخاب ميكند ، در هر حال راه كامالً خطاء را در پيش گرفته است
 ه ديگرانكازد هيچ چيز جديدي به ديگران تقديم نميكند. بلكه به مناقشه و مباحثة سخناني مي پرد
كه  يوايد ض وگفته اند و ادعا نموده اند. و باين ترتيب به حاشيه پردازي و دور شدن از اصل مر

ر نتيجه دكه  همانا انحراف از عقيدة اسالمي و لزوم تعميق آن در اذهان ميباشد ، گرفتار ميشود
 !!اصل بيماري باقي مانده و كوشش براي ساختن بناء از بام و بدون تهداب صورت گيرد

 كلیات نه جزئیات:
 باشد، پس داعياداميكه مسأله اساسي در دعوت شناخت اصل بيماري و تدواي آن ميم -656

رس غنبايد كوشش و تالش خود را در مسائل جزئي كه مانع اصل كار ميگردد مصرف نمايد و 
 ارزشهاي اعتقادي اسالمي را فراموش كند . 

ميديدند كه  بهترين دليلي كه ميتوان براي اثبات اين مدعا ارائه كرد اينست كه رسول اهلل 
نه خود شان به ان جامد و بي حركت ايستاده اند اما صدها بت در داخل و خارج بيت اهلل با چشم

ن اقدام نمودند و نه اصحاب گرامي شانرا به شكستاندن آن دستور دادند در حاليكه اگر شكستن آ
چنين امري را صادر مينمودند مسلمانان به هر قيمتي امر شانرا بجا مي آوردند اما پيامبر عليه السالم 

شرايط مسألة اصلي شكستاندن اين بتها نبود بلكه بايد قفلهاي را مي  چنين كار را نكرد زيرا در آن
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كه  شكستاند كه بر قلبهاي مردم زده شده بود تا حق را درك نمايند. بعد از آن روزي فرا ميرسد
منين نابود گردند. و باآلخره اين روز فرارسيد و در فتح مكه رسول اهلل اين بت ها تحت ضربات مؤ

 قد جاء احلق و زهق الباطل إن الباطل کان »دست داشت اشاره نموده و مي فرمود:  كه در يبا عصاي
 و بتها يكي پي ديگري به زمين افتيده و پارچه پارچه ميشد. «زهوقا
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 : بحث دوم
 

 دور كردن شبهات
 
 

هاتي است كه در بارة صداقت شبقصد از شبهات درين بحث، عبارت از شكوك وم -657
ه برا  ت او ايجاد ميگردد كه مانع درك و فهم حق گرديده استجابت دعوتداعي و حقانيت دعو

رياست  تأخير مياندازد. اين شبهات در اكثر موارد مربوط به عادت هاي قومي، مصالح قشري،
و  هاي دنيوي و حميت و تعصبات قومي و ملي ميباشد. اين ارتباط سبب ميگردد كه شبهات

رهان و ب اين ارزشهاي جاهلي اثر گذاشته و آنها را دليل شكوك در نفسهاي ضعيف و وابسته به
 قرار داده و به ترديد حق و مخاصمت با دعوتگران الي اهلل بپردازد.

 
 : مصدرا ين شبهات

به پخش و اشاعة اين شكوك و شبهات پرداخته و « درباري ها»ت در اكثر حاال -657
موه و ار نكوك و شبهات را بين خود تكرارزشهاي جاهلي را در چشم مردم مزين ميسازند. آنها ش

 يند و بهنما به گوش مردم مي رسانند تا انسانهاي ساده انديش به آن الفت گرفته بين خود تكرار
قيام  ز آنصدق آن باور نموده و از جملة حقايق ثابت بدانند درين وقت است كه در جهت دفاع ا

واستند ا ميخخند و تمسخر پرداخته و آنچه رآنها به ريشدر حاليكه اشراف و درباريهاي  ميكنند،
 بدست آورده اند.

 ! از شبهات رهايي نیست
 يم األيامداند كه بر انگيختن شكوك و شبهات در برابر دعوت الي اهلل از قدداعي بايد ب -659

و  مودهنجريان داشته و شيوة قديمي و دايمي اهل باطل ميباشد، پس داعي نبايد از آن تعجب 
ابد. مي يننگي نمايد. اين شيوة اهل باطل در جوهر و حقيقت خود هيچ تغير و تبديل احساس دلت

ل هاي ه شكبلكه آنچه تغير مي يابد اسلوب و كيفيت آن است كه نظر به شرايط زماني و مكاني ب
 متفاوتي تبارز ميكند . اهلل متعال پيامبرش را مخاطب قرار داده و ميفرمايد: 

             /(43)فصلت 
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 « شود ، به تو گفته نمي  شده استجز آنچه به پيامبران پيش از تو گفته » 
و  شكوك و آنچه براي انبياي كرام گفته شده است همان سخنان باطلي است كه بخاطر ايجاد

 شبهات در اذهان مردم گفته ميشد .
                  

      /(53-52)الذاريات 
دوگر يا : جا دهمچنين هيچ پيامبرى بر كسانى كه پيش از اينان بودند نيامد مگر اينكه گفتن» 

[  نپيامبرشا ةناحق دربار [ يكديگر را به اين گونه داورى ] اين اقوام آيا ]( 52!) ديوانه است
 « ( 53سركش بودند) [ بلكه همه آنان گروهى ياغى و نه ! ] ؟ سفارش كرده بودند

ين عمل يز همناقوام قبل از قريش پيامبران گرامي شانرا به سحر و جنون متهم نمودند و قريش 
 سالم مرتكب شد.را در برابر پيامبر عليه ال

وك و از شك تهامات باطلي كه به او نسبت داده ميشود واچون داعي اين حقايق را بداند، از 
د كه او يدانشبهاتي كه در مورد دعوتش براه انداخته ميشود دچار دلتنگي و غضب نميشود. زيرا م

ورد ز آنها مر ابيشت و شخصيت بهتر از انبياء ندارد و زبان فصيحتر و اخالص بيشتر از آنها نداشته
 وت ايشاند دعشكوك و شبهاتي زيادي را در مور پرستان تأييد الهي قرار ندارد. باوجود آن، باطل
 را بيان نموده است. نبراه انداختند كه اهلل متعال داستانهاي آنا

در  ه حديعالوه بر آن، زمانيكه داعي اين حقيقت را درك كرد، احساس ميكند كه مردم تا چ
 ي غرق اند!!گمراه

شفا  اشانر امراضآنها از جهل و ناداني با پيامبراني دشمني و مخاصمت ميكنند كه ميخواهند 
ي هر برا بخشيده و از آتش نجاتشان دهند و به جنت داخل نمايند. و اخيرا، دانستن اين امور

گيرد و نرار قين شكوك و شبهات مسلمان الزم است تا خبيث را از پاكيزه تميز نموده تحت تأثير ا
 دانسته در پي آن روان نشده و در زمرة دشمنان دعوت الي اهلل قرار نگيرند.نا

 
 : انواع شبهات

ا به بهاتي كه اهل باطل پخش ميكنند، انواع و اشكال گوناگون دارد . شماري از آنهش -660
ه شخص داعي برميگردد و تعداد ديگري موضوع دعوت را زير سؤال قرار ميدهد وعدة هم ب

 عموم مدعوين مربوط ميشود.
شبهاتي كه شخصيت داعي را مورد طعن قرار ميدهد به اشكال وارد كردن طعن در شخصيت 

نها به بي عقلي، جهالت، گمراهي، ديوانگي، ا، توصيف كردن آو سيرت داعي، برچسپ زدن تهمته
مردم و ايجاد بي  افتراء و امثال آن ظاهر ميگردد و مقصد اصلي ايجاد اين شبهات، متنفر ساختن
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 اعتمادي نسبت به او ميباشد.
سم و رشبهاتي كه به موضوع دعوت برميگردد، در قالب متهم ساختن به بدعت، و خروج از 

 ولي اهلل اعوت ختن مردم از درواج حاكم بر جامعه و امثال آن ارائه ميشود و هدف از آن متنفر سا
باني ي مهربه مدعو تعلق ميگيرد، در چهره هاع شدن آنها از قبول دعوت است. و شبهاتي كه مان

مي  مايشننسبت به آنها، حمايت مصالح و دين آباء و اجداد، حفاظت زندگي مطمئن و آرام شان 
 يابد و مقصد از آن تحريك عوام الناس برضد دعوتگران ميباشد.

 
 : موقف داعي در برابر شبهات

ادي و بطالن اين شبهات را ثابت بي بني ت و احتياطبا حكم داعي مجبور است كه -661
به  ق راسازد. زيرا اين شبهات بدترين موانع و عوايقي است كه از يكطرف نمي گذارد مردم ح

صورت درست درك نمايند. و از طرف ديگر احساس مريضي و ضرورت به داوء را منتفي 
د رديتحت به و همراه با صراحت و وضا داعي بايد با حكمت و حجت و برهان ميسازد. بنابرين

ه ب. و آن پرداخته و در خطاب و مكالمات خود حسن ادب و سخن نرم و شيرين را فراموش نكند
هت هيچ صورتي نبايد تحت تأثير اكاذيب و تهمت هاي دشمنان دعوت به خشم و غضب آمده ج

 انتقام گيري سخناني برزبان بياورد كه در تناقض با دعوت او باشد.
اعي ت. و دكار خيلي گران و مشكل است ولي راه و چارة جز اين نيسالبته مي دانيم كه اين 

آن  شكالت برمحمل تميتواند با توفيق الهي و با كمال تجرد الي اهلل و انتظار اجر و ثواب در برابر 
 غالب آيد.

ت كه زي اسمسئوليت داعي در برابر اين شبهات و دفع آنها مانند مسئوليت طبيب مشفق و دلسو
ي او بر م هاريض ميپردازد و بدون اينكه از داد و فرياد مريض و بد ديدن و حتي دشنابه تداوي م

راض و ها از اعشنامدانگيخته شود، به تداوي و معالجة او ادامه ميدهد. زيرا ميداند كه اين فريادها و 
 .گيردنشانه هاي مرض است و او ميخواهد كه مريض را معالجه كند نه اينكه از او انتقام ب

ها در موقف آن الم واعي ميتواند اسلوب مقابله و ازالة شبهات را از داستانهاي انبياء عليهم السد
 كنيم:ن ميبرابر تبيلغات سوء اهل باطل، بياموزد كه در فقرات آتي مثالهايي از آنها را بيا

 
 :  مثالهايي از شبهات اهل باطل

 : ارد کردن طعن در شخصيت دعوتگرانو -اول

و پيروان جاهل شان ميخواهند كه با وارد كردن طعن در « ي ها و دربارياناشراف» -662
مردم را از آنها دور نگهدارند. اين شيوه ايست در  ،شخصيت، امانتداري ، فهم و عقل دعوتگران
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 هر زمان با انبيايي كرام در پيش گرفته و آنها را به جادوگري و گمراهي متهم كرده اند.
                  

       /(53-52)الذاريات 
دوگر يا : جا دهمچنين هيچ پيامبرى بر كسانى كه پيش از اينان بودند نيامد مگر اينكه گفتن» 

[  انپيامبرش ةناحق دربار [ يكديگر را به اين گونه داورى ] اين اقوام آيا ] (52!) ديوانه است
 « ( 53سركش بودند) [ بلكه همه آنان گروهى ياغى و نه ! ] ؟ سفارش كرده بودند

لوء الي و مميلي عخبا شيوة انبياي كرام به ترديد اين اتهامات و آثار آن در بين مردم پرداخته و 
 في آن اقدام نموده اند.و اخالق به ن از ادب

              1   

       1        

              

   /(63-60)األعراف 
( 60!) يمبين : مسلماً ما تو را در گمراهى آشكار مي  گفتند )نوح( سران قومش اشراف و» 

ى اى از سو ، بلكه من فرستاده انحرافى در من نيست ! هيچ گمراهى و : اى قوم من فتگ
يرخواهى خبراى شما  ، و رسانم هاى پروردگارم را به شما مي  ( پيام61.) پروردگار جهانيانم

يد كه بر مردى ( آيا تعجب كرد62.) دانيد دانم كه شما نمي  حقايقى را مي اهلل  از سوى كنم ومي
نيا از عذاب د معارفى از سوى پروردگارتان آمده تا شما را ]اندرزها و س خودتان از جن

 « ( 63!) ؟ دبراى اينكه مورد رحمت قرار گيري تا شما پرهيزكارى كنيد و ، و [ بيم دهد آخرت و
يعني « اي قوم من!»مالحظه ميكنيم كه نوح عليه السالم آنها را مخاطب قرار داده و ميگويد 

السالم از منسوب بودن به آنها اظهار برائت نميكند بلكه خود را از آن قوم ميداند، اين نوح عليه 
ا را از وارد كردن اتهامات و لجاجت باز دارد. بعد از آن بيان هلهجه و اسلوب خطاب بايد آن

ميكند كه در او گمراهي نيست چنانچه شما مدعي هستيد. معني سخن اينست كه شما از روي 
فتراء و پخش اكاذيب مي پردازيد و بايد از آن دستبردار شويد ولي اين حقيقت را جهالت به ا

صراحتاً نميگويد تا مبادا سبب لجاجت و عناد بيشتر آنها گردد. بعد از آن حقيقت امر را بيان ميكند 
كه او پيامبر اهلل متعال است و نخستين صفت پيامبران صداقت و راستي در تبليغ پيام الهي 

را براي شان برساند  .به دنبال آن با زبان خيلي نرم و شيرين ميگويد كه ميخواهد پيام اهلل ميباشد
چيز هايي را ميداند كه آنها نميدانند.  نصيحت و خير خواهي نمايد. و او از جانب اهلل را و آنها 

جاي  حق ناصح اينست كه به سخنانش گوش داده و از آن اطاعت كنيد. بعد از آن ميگويد، هيچ
تعجب و انكار درين نيست كه پيام الهي به زبان مردي از خود ايشان بيان گردد كه او را بخوبي 
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د، در اخير آنها را از عاقبت كفر بر حذر داشته و بسوي تقوا، ترس از اهلل متعال دعوت نميشناس
 د.ميكند به اين اميد كه اهلل متعال آنها را در دنيا و آخرت مورد رحمت خود قرار ده

 بر شبهاتر برااين شيوة عالي و رفيع در سخنان هود عليه السالم نيز تمثيل گرديده است كه د 
 باطل پرستان اظهار نمود. 

                    

              

    1          1 

               

                

     /(69-65)األعراف 
ا يد كه شمبپرست رااهلل  ! : اى قوم من ، گفت ، برادرشان هود را فرستاديم به سوى قوم عاد و» 

مش كه كافر سران قو ( اشراف و65؟) پرهيزيد [ نمي  ها از زشتى ، آيا ] را جز او معبودى نيست
( 66داريم!!)پن ي متو را از دروغگويان  و بينيم نادانى مي  : ما تو را در سبك مغزى و بودند گفتند

وى اى از س ، بلكه من فرستاده نادانى نيست ! در من هيچ سبك مغزى و : اى قوم من گفت
رخواهى براى شما خي رسانم و هاى پروردگارم را به شما مي  ( پيام67.) پروردگار جهانيانم

ا تتان آمده عارفى از سوى پروردگار( آيا تعجب كرديد كه بر مردى از جنس خودتان م68.) اَمينم
 س از قومنى پبه ياد آوريد كه شما را جانشينا ! و ؟ [ بيم دهد آخرت از عذاب دنيا و شما را ]

 هاى عمت، پس ن قدرت افزود [ نيرومندى و جان جسم و شما را در آفرينش ] ، و نوح قرار داد
 « (69.) را به ياد آوريد تا رستگار شويداهلل 

 
 : و طلب رياست شرانگيزی تهم کردنم: دوم

يلة بوسري كه بر عليه داعي براه مي اندازند، اينست كه داعي ميخواهد تبليغات ديگ -663
 خود را بر ديگران تحميل نموده و رياست و رهبري مردم را بدست آورد.دعوت سلطة 

ه تفرق دعوتاو ميخواهد كه عقايد و رسم و راوجهاي ملي را تغير داده و عوض آن بدعت و 
نظم  د گرديدهفسا انگيزي را قرار دهد كه در گذشته ها هيچ از آن نشنيده اند و اين كار شان منتج به

 ري شود.و گيعامه را اخالل ميكنند، پس بايد در برابر آن مقاومت صورت گرفته و از اشاعة آن جل
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      /(11-10)ابراهيم 
 و شما را؟ ا ست، شكى ه زمين است ها و كه آفريننده آسماناهلل  : آيا در دپيامبرانشان گفتن» 

[ مهلت  عمرتان ينِ ]شما را تا زمان مع ، و كند تا همه گناهانتان را بيامرزد [ مي  به ايمان دعوت ]
 انپدر ى كهودهايما را از معب خواهيد : شما بشرهايى مانند ما هستيد كه مي  . پاسخ دادند دهد مي 

د ما د پسنبر اثبات رسالت خود كه مور [دليل روشنى ] شما پس ] ;داريد پرستيدند باز ما مي 
 ، ولى شما هستيم : يقينى است كه ما بشرى مانند ( پيامبرانشان به آنان گفتند10.) [ بياوريد باشد
ه ا نسزد كا رم نهد و [ منّت مي  با عطا كردن مقام نبوّت به هر كس از بندگانش كه بخواهد ]اهلل 

 «( 11). نندكتوكل اهلل  بايد مؤمنان فقط بر ، و اى براى شما بياوريم معجزهاهلل  جز به اجازه
                 

                 

    / (43)سباء 
ه مي مردى ك : اين نيست مگر گويند ، مي  هنگامي كه آيات روشن ما بر آنان خوانده شود و» 

ز دروغى رآن ج: اين ق گويند مي  . و ، باز دارد پرستيدند ن مي خواهد شما را از آنچه پدرانتا 
ى دوي: اين جز جا ، هنگامي كه به سويشان آمد گفتند حق ةكافران دربار . و ساختگى نيست

 «  ! ! آشكار نيست

شان نبا پخش اين سخن، خود را مدافع سنتهاي قومي و ملي معرفي كرده به مردم « مأل»
ان شان دين پدر از ا راهدين آباء و اجداد شان اند و پيامبران ميخواهند كه آن ميدهند كه گويا مدافع

 : دور سازند. اهلل متعال در مورد قوم نوح عليه السالم ميگويد 
                  

     5      (24ون/ؤمن)الم 
ي ت كه م: اين جز بشرى مانند شما نيس ، گفتند اشراف قومش كه كافر بودند پس سران و »

را به  ]تگانى [ قطعاً فرش بفرستدپيامبرى  خواست ] مي اهلل  اگر ، و خواهد بر شما برترى جويد 
د شين خو[ ميان پدران پي گويد كه نوح مي  [ را ] سخنانى فرستاد، ما اين ] [مي  پيامبرى
 «  ايم نشنيده

قام و د كه مانداخته است، ميخواه نوح عليه السالم با دعوتي كه براهآنها گمان ميكنند كه 
 د.فضيلت خود را به ديگران ثابت ساز منزلتي براي خود كسب نموده و به رياست برسد و

زيرا باطل پرستان هميشه ديگران را با معيار ها و موازين نادرست خود مي سنجند و با قياس  
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به خود، مي پندارند كه غرض و هدف دعوتگران نيز مانند اهداف و مقاصد آنهاست و ميخواهد 
 :اريان او به موسي عليه السالم گفتندكه متكبرانه بر گردن مردم سوار شوند. چنانچه فرعون و درب

          9     

    /(78) يونس 
دانى ، برگر ماي فتهرا بر آن يا ما ينى كه پدرانآي اى تا ما را از : آيا به سوى ما آمده گفتند» 

ه شما دو با م ؟ و حكومت در اين سرزمين براى شما دو نفر باشد [ قدرت و با نابود كردن ما ] و
  « آوريم نفر ايمان نمي 

ين اوار انين استدالل ميكردند كه نوح مانند ايشان بشر است و سزچقوم نوح عليه السالم 
ة تما فرشتحها برساند، را برساند. و اگر اهلل متعال بخواهد كه پيامي را به انسان هلل نيست كه پيام ا

يد كه ينما. چنانچه قرآن كريم حكايت مرا نازل ميكرد. و اين سخني است كه قريش نيز ميگفتند
 گفتند : صناديد قريش به رسو اهلل 

                   

        /األنعام(8-) 
اگر  ؟ است [ بر او نازل نشده كه در معرض ديد ما قرار گيرد اى ] : چرا فرشته گفتند و» 
( 8.) ابندت نياى مهل لحظه شود و [تمام مي  جويان اين بهانه ، كار هالكت ] اى نازل كنيم فرشته

ا ر تقطعاً حقيق و ، آورديم ، يقيناً وى را به شكل مردى در مي  داديم اى قرار مي  اگر او را فرشته
مي  تبهشمُ[ بر خود آنان  به سزاى لجاجتشان كنند ] همانطور كه آنان بر ديگران مُشتبه مي 

 « ( 9، ) ساختيم 
ا تيفرستاد ردي ممرا مكلف به اين كار نمايد، حتما او را به صورت  يعني اگر اهلل متعال فرشتة 

 دين را برايشان تبيلغ كند. درين صورت باز هم همان شبهه پيش مي آمد.
 اهلل متعال در داستان موسي عليه السالم ميفرمايد: 

            8   

            

  9             

  /(128-127)األعراف 
كنى تا در اين سرزمين  قومش را رها مي  : آيا موسى و سران قوم فرعون گفتند اشراف و» 

ى پسرانشان را به صورتى : به زود ؟ گفت معبودهايت را واگذارند تو و تباهى كنند و فساد و
ما بر آنان چيره  گذاريم و زنانشان را زنده مي  رسانيم و گسترده به قتل مي  وسيع و

، يقيناً زمين در  شكيبايى ورزيد ، و يارى بخواهيد اهلل: از  ( موسى به قومش گفت127.) مُسلّطيم و
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،  بخشد انش كه بخواهد مي ، آن را به هر كس از بندگ استاهلل فرمانروايى  مالكيّت و ،سيطره
 « ( 128.) ، براى پرهيزكاران است سرانجام نيك و

اند  و مدعي فرعون را برضد موسي عليه السالم تحريك ميكنند« اهل دربار»مشاهده ميكنيم كه 
 خش وپدر زمين فساد انگيزي ميكند، پس درست نيست كه برايش اجازة  ليه السالمكه موسي ع

ذيب ز تعطل خود ميخواستند كه جوامچنان آنها از اشاعة اين شبهات باه شود. هدنشر دعوت دا
ن انيكه اي. زممن او را بدست آورده و تأييد پيروان گمراه خود را حاصل نمايندموسي و پيروان مؤ

ن رسيد، ايشاشبهات و ادعاهاي اهل باطل و قصد فرعون مبني بر قتل پيروان موسي عليه السالم بر
اقبت يرا عبه قوم خود گفت: از اهلل متعال استعانت بخواهيد و صبر كنيد زموسي عليه السالم 

 هميشه از متقيان است.
در آيت  ،كرد  اقامهاما جوابي كه موسي عليه السالم در برابر اين سخنان و افتراء هاي فرعون 

 ديگر بيان شده است چنانچه اهلل متعال ميفرمايد:
                  

              /(105-104)األعراف 

( سزوار 104.) سوى پروردگار جهانيانم اى از ! يقيناً من فرستاده وموسى گفت: اى فرعون» 
ز [ ا مبر صدق رسالت ترديد من دليلى روشن ] . بى سخنى جز حق نگويماهلل  ةاست كه دربار

ا [ ب زمينن سربراى كوچ كردن از اي بنى اسرائيل را ] پس ، ام سوى پروردگارتان براى شما آورده
 « ( 105.) من روانه كن

 همچنان ميفرمايد 
                  

               

        /(24-23)الزخرف 
 ياشعران س، مگر آنكه  اى نفرستاديم دهنده به همين گونه پيش از تو در هيچ شهرى بيم و» 

 ءاقتدا رشانما هم حتماً به آثا را بر آيينى يافتيم و خود : ما پدران مغرورش گفتند مست و و
ا ررانتان ى كه پدتر از آيين : آيا هر چند من آيينى هدايت كننده [ گفت بيم دهنده ( ]23.) كنيم مي

 «  ( 24!) م، كافري ايد : ما به آيينى كه به آن فرستاده شده ؟ گفتند ، برايتان بياورم ايد بر آن يافته
ن بي ا درر ة دفاع از ارزشهايي چون فرهنگ ملي و رواجهاي قوميعياشان و در باريان انگيز

كنند  دفاع نموده و آنها را تحريك ميكنند كه ازين ارزشهاي تاريخي و ملي خود بايدمردم پخش 
 يباشد .مديد و اصرار دارند كه يگانه راه دفاع ازين رواجهاي ملي مقاومت در برابر دعوت دين ج

 .اما پيامبران الهي با جواب منطقي و سالم سخن آنها را رد ميكنند
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 (        ) 
د اجدا از حق بايد پيروي گردد اگرچه مخالف آراء و عقايد آباء و مفهوم سخن اينست كه

ارم، گفت باشد. و حق همانست كه من از جانب پروردگار آورده ام. براي دريافت حقانيت و صدق
ن ني جز ايل سخخود داريد مقارنه و مقايسه كنيد. پس اهل باط آنچه را آورده ام با عقايدي كه با

 يد كافرند ...بگويند؛ آنها به پيامي كه آورده انمي يابند كه 
 

 متهم ساختن دعوتگر به روابط مشبوه  -سوم 

 و اينکه دعوت شان خرافات گذشتگان است :

ه كار ميبرند اينست بك بر ضد دعوتگران يوة ديگري كه اهل باطل در شايعه پراگنيش -664
داشته  ا دستتحريك اينهجهات و گروههاي معيني در ارتباط اند و آنها در ميگويند؛ دعوتگران با 
چ رابطة هي ه اندكه براه انداخت يدعوتاين . و در اصل كار آنها ميباشددعوت  و تلفيق و ترتيب اين
كه  دنفته و ميخواهم گذشته بميراث گرفاتي است كه از اقوااندارد بلكه خر با دين و ايمان به اهلل 

ايعة ين شاپخش  نيز ازين وسيله كار گرفته و به قريش صناديدد. نازين طريق به اهداف خود برس
 كاذبانه بر عليه اسالم و مسلمانان اقدام كردند .

                 

              

             /(6-4)الفرقان 
ود خپيش  [ آن را از پيامبر [ چيزى نيست جز دروغى كه ] قرآن : اين ] كافران گفتند و» 

تمي مرتكب س [ وابا اين نسبت نار ترديد ] ، بى اند ديگران او را بر ساختن آن يارى داده ساخته و
يشينيان هاى مكتوب پ سانه: اف گفتند ( و4.) اند [ شده تهمتى زشت و دروغى بزرگ ] سنگين و

ها هر  [ هنوشت آن ] [درخواست كرده است و نويسندگان [ آنها را از ] از روى است كه نوشتن ]
انى ى آسماين وح كه بگويد بر ما بخواند و حفظ كند وتا  شود ] شام بر او خوانده مي  صبح و

مين مي ز ها و در آسمانها را  : آن را كسى نازل كرده است كه همه نهان ( بگو5[) ! ! است
 «  ( 6.) مهربان است ، همانا او همواره بسيار آمرزنده و داند 

 
 : است گمنامداعی شخصی  -چهارم 

شبه ديگر شان اينست كه داعي از هيچ نوع موقف و جايگاه اجتماعي برخوردار  -665
ر و نه مقام و جايگاه نميباشد. او نه از فرهنگيان مشهور است و نه از اغنياء و ثروتمندان نامدا

خاصي در جامعه دارد. آنها با پخش اين شايعه استنباط ميكنند كه فقط آنها اند كه مستحق هر نوع 
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خير و خوبي بوده و بايد هر دعوت اصالحي از سوي آنها مطرح گردد. اگر دعوتي را كه دعوتگر 
آنرا مطرح كنند. اهلل متعال  تقديم ميكند، حقيقتا حق و اصالح باشد، بايد اشراف و بزرگان جامعه

 ابراز داشتند، چنين حكايت ميكند:سخنان مشركين عرب را كه در مقابل پيامبر عليه السالم 
               

                

           /(32-31)الزخرف 
[ نازل  طايف مكه و گ از ميان يكى از اين دو شهر ]: اين قرآن چرا بر مردمي بزر گفتند و» 
ى دنيا ؟ ما در زندگ كنند ( آيا آنان هستند كه رحمت پروردگارت را تقسيم مي 31!) ؟ نشد

رترى بخى [ بر بر مادى برخى را از جهت درجات ] ، و ايم معيشت آنان را ميانشان تقسيم كرده
 ; يرند[ به خدمت گ ساير امور و ر امر معيشتد ايم تا برخى از آنان برخى ديگر را ] داده

  « ( 32.) ، بهتر است كنند رحمت پروردگارت از آنچه آنان جمع مي  و
 :مايد در آيت ديگري ميفر پس اهلل متعال بهتر ميداند كه پيام خود را كجا قرار دهد.

            1    

               

               

              

 (38-35سباء/)                                                                                                          
 ; ماست به اهلل اين دليل توجه ويژه ] فرزندان ما از شما بيشتر است و : اموال و گفتند و» 

گارم روزى را براى : يقيناً پرورد ( بگو35.) د كرد[ ما را عذاب نخواه ذابى هم باشدبنابراين اگر ع
آگاهى  ، ولى بيشتر مردم معرفت و گيردتنگ مي  دهد يا بخواهد وسعت مي  هر كس

ن كه مگر آنا فرزندانتان چيزهايى نيستند كه شما را نزد ما مقرب كنند اموال و ( و36.) ندارند
 ; [ ا هستندب م، مقر كار شايسته كه به سبب ايمان و اند ] كار شايسته انجام داده ايمان آورده و

ا ه ر غرفهدنان آ ، و ، پاداش مضاعف است اند آنچه انجام دادهپس اينانند كه براى آنان در برابر 
ر انكا كسانى كه همواره در ] ( و37.) [آسوده خاطرند آسيبى ى بهشتى از هر گزند و ]
ا مرس قدرت ز دستتا ا توانند ما را عاجز كنند ] ، به گمان اينكه مي  كوشند [آيات ما مي  ابطال و

 «  ( 38.) دگان در عذاب خواهند بود، اينان احضار ش [ بيرون روند

و اوالد را دليل مستحق بودن خود به هر نوع دعوت اصالحي  باطل پرستان كثرت اموال
 ؛ند پس قرآن كريم بيان ميكند كهند كه از عذاب نجات مي يابهايميدانند و گمان ميكنند كه فقط آن

آورد. و اموال و اوالد  يعدة تنگي متعال بنابر حكمت بالغة خود رزق كسي را ميگشايد و بر ماهلل 
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 نزديك سازد بلكه عمل صالح است كه انسان را به اهلل  چيز هايي نيست كه انسان را به اهلل 
 نزديك ميسازد.
 پيروان دعوتگر انسانهای بی نام و نشان اند -پنجم 

! 

ند اي افرادپيروان دعوت  ؛اينست كه اندازند كه در برابر دعوت براه ميشبهة ديگري  -666
شه هال و پيجء، آنها فقرا نيستند . بلكهبرخوردار كه از جايگاه اجتماعي بلند و عقل و درايت الزم

ه مردم دارند كناين حيثيت را اوكوتاه نظران جامعه اند و دعوتگر و پيروان از جملة وران حقير و 
زاوار ساند كه « رافدرباريان و اش»فقط  اينرا به سوي خير و هدايت ارشاد و رهبري كنند. 

ان نام ونش بي ونادار  دم ميباشند. و ناممكن است كه آنها دنباله رو اين داعيانرقيادت و رهبري م
 و دليلي رهاناز هيچ ب حقير كه. چه آنها اهل رأي و صاحب نظر اند و اين انسانهاي فقير و گردند

 يد:ميفرماا چنين حكايت مناقشة نوح عليه السالم با قومش رآگاهي ندارند. اهلل متعال 
                 

               

        1       

                 

        5        

                

                 

           /هود(8-1) 
كسى را جز  ، و بينيم تو را جز بشرى مانند خود نمي : ما  سران كافر قومش گفتند اشراف و» 

براى شما  ، و كنيم بدون انديشه از تو پيروى كرده باشند مشاهده نمي  فرومايگان كه نسنجيده و
:  ( نوح گفت27.) پنداريم ، بلكه شما را دروغگو مي  بينيم فضيلتى بر خود نمي  هيچ برترى و

مرا از نزد  بر دليل روشنى از سوى پروردگارم متكى باشم و : اگر من ! مرا خبر دهيد اى قوم من
[ آيا  ؟ كنيد باز هم نبوّت مرا تكذيب مي  خود رحمتى عطا كرده باشد كه بر شما مخفى مانده ]

توان شما را به پذيرش آن دليل روشن در  [ مي  در صورتى كه اجبارى در پذيرش دين نيست ]
[  در برابر ابالغ رسالتم ! من از شما ] اى قوم من ( و28؟) كنيم ، وادار آن را خوش نداريدحالى كه 

[  براى به دست آوردن دل شما من ] ، و استة اهلل پاداشم فقط بر عهد ; خواهم هيچ پاداشى نمي 
زيرا اينان  ; [ نخواهم بود دانيد شما آنان را فرومايه مي  و اند ] كسانى كه ايمان آورده ةطرد كنند
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بينم كه  . ولى من شما را گروهى مي  اند [ پروردگار خويش مقام قرب پاداش و ن ]ديداركنندگا
، چه كسى مرا در برابر  ! اگر آنان را از خود طرد كنم اى قوم من ( و29.) جهالت مي ورزيد

 گويم كه من به شما نمي  ( و30؟) شويد ؟ آيا متذكّر نمي  دهد [ اهلل يارى مي  عذاب ]
طور مستقل بتوانم حاجات شما را برآورم  تا به نزد من است ]اهلل  [ الطاف يات وعنا هاى ] گنجينه

كنم كه غيب هم مي  ادعا نمي  ، و [ زمين بنمايم ها و هر تصرفى را كه مايل باشم در آسمان و
،  نگرد خوارشان مي  ومايه وآنان كه چشمانتان فر ةدربار ام و گويم كه من فرشته مي ن ، و دانم 

اگر  ; تر است به آنچه در دل آنان است آگاهاهلل  ; هرگز خيرى به آنان نخواهد داداهلل  يم كهگونمي
 « ( 31.) چنين گويم از ستمكاران خواهم بود

وي از س نوح عليه السالم در جواب شان مي گفت كه او بر يقين و امر واضح و نبوت صادقه
د، ده ايت كرره تكذيب مبادرهياب نشده ايد وبپوشيده ماند و پروردگار است. اگر اين امر بر شما 

روي  د ازبه سوي قبول دعوت بكشانم. درحاليكه قبول دعوت باي هچگونه شما را به جبر و اكرا
 وخود  اكراه در دين ممنوع است. اما در مورد پيروانقناعت و قبول اختياري صورت گيرد و 

و در دعوت او  بسوي تمام مردم است ة اهلل اينكه آنها فقير و مستضعف اند ميفرمايد: او فرستاد
دن شعوت دنها اهليت فقير و غني وجود ندارد. پس تمام آهيچ فرقي بين اشرافي و غير اشرافي، 

ت دعو ورا داشته و او مكلف است كه تمام آنها را دعوت نمايد. پس كسي كه استجابت نموده 
د ليل برانين داست كه آنها را از خود به ا را پذيرفت در قطار پيروان او داخل ميگردد و ناممكن

راي ب،  اند مجالسي كه اشراف در آن نشستهدر آنها را كه آنها فقير و ضعيف اند و اشراف حضور 
 خود كسر شان ميدانند.

مجلس  ا ازرها ينز چنين كردند و از پيامبر عليه السالم درخواست كردند كه اياشراف قريش ن
 اد :ين درخواست شان را رد نموده و به پيامبرش چنين دستور دا اما اهلل خود براند. 

 9             

8                

     /(28)الكهف 

را  نودى اوخوانند در حالى كه همواره خش ، پروردگارشان را مي  شام با كسانى كه صبح و» 
از  ]انت گزيور زندگى دنيا ديد در طلب زينت و ، و شكيبا دار ، خود را پايدار و طلبند مي 

[  طغيانش وفر كبه سبب  از كسى كه دلش را ] ، و [ برنگردد به سوى ثروتمندان [ به آنان ] التفات
،  ستاروى  زياده كارش اسراف و از هواى نفسش پيروى كرده و ايم و از ياد خود غافل كرده

 «  اطاعت مكن
يچ امري جايز نيست، در ه پس پيروي و قبول درخواستهاي هوي پرستان غافل از ذكر اهلل 
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 د كه مؤمنين صادق و راستكار بخاطر فقر و ناداري از مجلس رانده شوند.نبخصوص اينكه ميخواه
د و باطل پرستان بود كه قرآن كريم براي ما حكايت ميكن ت شايعاتاينها بعضي شبها -667

ن س برضد آلناام اعو تمام آنها درين نكته يكجا ميشوند كه بايد داعي و دعوت متهم قرار گرفته و
و  هده گرديكافر و گمراه آماد« اشرافيان»و جلو دعوت را بگيرند تا زمينه براي  تحريك گردند

 هميشه بر گردنهاي مردم سوار باشند.
 

 دوری گزيدن داعی از شبهات :

ش پخه وبه ز قرار دادبهانة ميگردد تا آنرا دستاوياهل باطل هميشه به دنبال  از آنجاييكه -668
ز است كه اداعي واجب ، لذا بر بپردازند ب بر ضد دعوت و داعي يشاعة شبهات و افتراي اكاذو ا

ند. نده حركات و گشت و گذار در اماكن شك برانگيز دوري نمايد. تا بهانة بدست باطل پرستان
كن است ه ممقرآنكريم ضرورت دوري كردن از گفتار ، كردار و مواقفي را بارها بيان نموده است ك

 نمود : يل اشارهرد ذانة براي تبليغات و شايعه پراگني اهل باطل مهيا سازد . از جمله ميتوان به موابه
م. مي خواهيواب نثاول : تمام انبياء عليهم السالم به قوم خود ميگفتند، ما از شما مال و اجر و 

ه ككيند كه ميت م حكابلكه اجر و ثواب ما فقط نزد اهلل متعال است. بعنوان مثال از نوح عليه السال
 فرمود:
                 /(29)هود 

زد اهلل وابم نثو اي قومم ! من از شما هيج مال و متاعي نميخواهم ، جز اين نيست كه اجر و » 
 « متعال است 

 فرمود :  و محمد 
                    

  /(47)سباء 
ر فقط ب ، پاداش من خودتان، آن پاداش براى  : هر گونه پاداشى كه از شما خواستم بگو» 
 «  او بر همه چيز گواه است ، و استة اهلل عهد
اجر  ومال  ن آيات و امثال آن اينست كه اگر انبياء كرام در برابر دعوت خوده داللت ايجو

ال مه اينها كردند قرار داده و اين شايعه را پخش ميك بهانهدنيايي طلبگار مي شدند، اهل باطل آنرا 
مردم  شايعه مال و دارايي كسب كنند و با اينبوسيلة دعوت دين جديد پرستاني اند كه ميخواهند 

 داعي و دعوت دور ميكردند. را از
 اهلل متعال ميفرمايد :  -دوم 
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 (48العنكبوت/)                                                                                                           
ود نمي خآن را با دست  خواندى و را نمي  اى نوشته هيچ ، تو [ قرآن اين ] پيش از و» 

 «   كردند [ شك مي  حقّانيّت آن در وحى بودن و گو ] گرايان ياوه نوشتى وگرنه باطل 
شت تا نگهدا دورنوشتن و خواندن اين آيت داللت ميكند كه اهلل متعال پيامبرش را از آموختن 

ا ر وشتننمبر عليه السالم خواندن و در صورتي كه پيا ، را دفع كند. چهادعاي باطل پرستان 
ست. با اشته ميدانست آنها ميگفتند دعوتي را كه مطرح كرده است از كتابهاي گذشته آموخته و نو

خاطر يز بنكه مصدر فايدة است  ار استناد به اين آيت گفته ميتوانيم كه در بعضي حاالت كاري
ست  ايك نواندن كار يرا ميدانيم كه آموختن نوشتن و خدفع ضرر تبليغات سوء بايد ترك كند. ز

 اما دفع شبهه و شايعة كفار مهمتر است بنابرين كار مهم مقدم برين نفع ميباشد.
 اهلل متعال ميفرمايد :  - سوم

                   
    /(16)يونس 

ي ن آگاه نمآاو هم شما را به  ، و خواندم خواست آن را بر شما نمي  مي اهلل  : اگر بگو» 
ن ، اكنو منداشت ادعاى پيامبرى و ، ] ودمها پيش از نزول قرآن در ميان شما ب همانا مدت ; كرد 

 «  ؟ انديشيد [ آيا نمي  كنم صدق پيامبرى خود را با اين قرآن اثبات مي 
ن بعد ازينكه چهل سال از عمر مبارك شا ت آيات فوق چنين است كه رسول اهلل دالل

رار يب قتكذد تا شبهات احتمالي مشركين از قبل مورد ترديد و دنگذشت به مقام نبوت مبعوث ش
 ك و سيرتق نيو آنها اخال طوالني را در بين شان زندگي كرد گيرد. پيامبر عليه السالم اين مدت

  ه پيامبرد كنميپذير اينرا پاكيزه، امانت داري و صداقت ايشانرا بخوبي شناختند. پس هيچ عاقلي
سبت نال اهلل متع بعد از گذشت اين عمر مملوء از صداقت و راستكاري چنين دروغ بزرگي را به

ب كاذ وداده و مدعي رسالت گردند. بنابرين، اتهامات كفار در مورد ايشان و ساحر، مجنون 
دفع  وانيم كهميت خواندن ايشان كامال باطل و شايعة دروغيني بيش نميباشد. درينجا يكبار ديگر گفته

بود كه به  ر شان گذشتهقسمت بيشتر عم لب بعض منافع ميباشد. زيرا رسول اهلل بر جشبهه مقدم 
ه و بود پيامبري مبعوث گرديدند. بي ترديد، مبعوث شدن شان قبل از چهل سالگي به نفع دعوت

او را  درين بود كه بعثت پخش و نشر ميشد. ولي حكمت اهلل دين اسالم در ساحات وسيعتري 
دفع  اطراما بخ بعد از رسيدن به چهل سالگي قرار داد. و اگر چه بعضي منافع و خير فوت شد،

 شود.آيت كريمه بخوبي معلوم مي ازشبهات اهل باطل چنين امري ضروري بود. و اين موضوع 
به اين ترتيب، بر دعوتگر دانشمند الزم است كه بعضي كار هاي مفيد را نيز ترك نمايد تا 
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ت شبهات اهل باطل و ضرر هاي ناشي از آنرا دفع نمايد. علت آن درين است كه شكوك و شبها
بجا ميگذارد و مخصوصا انسانهاي جاهل و بي علم تحت تأثير آن قرار  اضرار خيلي ناگواري

ميگيرند و زمينه هاي تبليغات مغرضين را مساعد ميسازد. درينصورت مقابله با آن خيلي مشكل 
 گرديده و از ميان برداشتن آن كوشش زيادي ميخواهد.

ميبرد،  ز بيناي نموده اسباب و زمينه هاي آنرا گيرث شبهات جلوبنابرين هر اقدامي كه از حدو
ة يرا قاعدزهد. داعي بايد آنرا در نظر داشته و معتبر بداند. اگرچه بعضي از فوائد را از دست بد

يد متر باو ضرر بزرگ با قبول ضرر ك« دفع مفاسد مهمتر از جلب منافع است»اصلي اين است كه 
 دفع گردد.
 :پيامبر عليه السالم مي فرمايداهلل متعال در مورد  -چهارم 

                 /(69)يسين 
ى يادآور ةز مايج[  او . كتاب ] او نيست ة[ شايست شعرگويى ] ، شعر نياموختيم و به پيامبر و» 

  «  [ نيست قحقاي قرآنى روشنگر ] و

ل قرار ل باطاهلل متعال آموختن و انشاء شعر را از پيامبرش دور نگهداشت تا وسيلة بدست اه
 ستوار نسازند.روي آن انگرفته شبهات باطل خود را 

از  ت كه براي دعوتگران دين الهي بيشتر از هر كس ديگري الزم است كهواقعيت اينس -669
شكوك و  دايجكن است اهل باطل آنرا بهانه قرار داده و به اشماري از مباحاتي دوري كنند كه مم

 .بوسيلة آن راه دعوت را سدنمايند  حول دعوت ايجاد كرده وشبهات 
 ست كه ازايي اهكه كار هايي را بخاطر دفع شبه بايد ترك نمايد، اما كار  اما بايد توجه داشت

 صميم دعوت بوده و بايد انجام يابد اگرچه سبب شكوك گردد.
رت به ه ضرواين نكته خيلي دقيق بوده و اكثر دعوتگران در آن دچار اشتباه ميگردند و اگرچ

اند كار يتوداعي م هبگوييم ك بعنوان يك قاعدة اساسي تفصيل دارد، اما درينجا كفايت ميكند كه
هايي را كه مخصوص به خودش است ترك نمايد كه احيانا ترك آن مندوب و حتي واجب 

 ء برنامها جزيبه كار دعوت پيوند دارد و  ري را كه از صميم دعوتش است و مستقيماًاست. اما امو
حجت  به را اءو اسلوب دعوتش ميباشد نبايد ترك نمايد. مثال دعوت كردن و داخل شدن نزد امر

 دفع شبه مردم كه مبادا او را از حاشيه نشينان امير بدانند نبايد ترك نمايد.
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 :بحث سوم 
 
 

 ترهیبترغیب و 
 

 معنا و اهمیت آن :
 يب تمام اموري است كه مدعو را به قبول دعوت و ثابت قدمي درمسيرمقصد از ترغ - 670

ت و دعو حق تشويق ميكند. و مراد از ترهيب تمام اموري است كه مدعو را را از عدم استجابت
اها بيشتر ج در نيم كهقبول حق و عدم ثبات ترسانده و بر حذر ميدارد. با توجه به قرآنكريم، مي بي

ت بر اهمي دال دم آن برحذر ميدارد. و اين خود قطعاًمردم را به قبول اسالم ترغيب نموده و از ع
 .اسلوب ترغيب و ترهيب در دعوت بوده و دعوتگران مسلمان نبايد آنرا ناديده بگيرند

 
 ترغیب و ترهیب باچه صورت میگیرد :

دن رضا و رحمت اهلل متعال و كسب جزاي ل اينست كه ترغيب در بدست آوراص -671
ورت نيك در آخرت ميباشد. و ترهيب با ترسانيدن از خشم پروردگار و عذاب او در آخرت ص

 .ستاگيرد. اين شيوة انبياي كرام بوده و قرآنكريم و سنت مطهر نبوي آنرا بيان نموده 
 از آيات قرآني ميتوان آيات ذيل را بعنوان مثال ذكر نمود :

 از نوح عليه السالم ميفرمايد :   – 1
              
  /(63)اعراف 

ا رما ا شتآيا تعجب كرديد كه بر مردى از جنس خودتان معارفى از سوى پروردگارتان آمده » 
رار قحمت ربراى اينكه مورد  تا شما پرهيزكارى كنيد و ، و [ بيم دهد آخرت از عذاب دنيا و ]

 «  ! ؟ گيريد
 باز هم در مورد نوح عليه اسالم ميفرمايد :  – 2
                 

                

                  /(4-1)نوح 
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 ه آنانب ما نوح را به سوى قومش فرستاديم كه قوم خود را پيش از آنكه عذابى دردناك» 
را اهلل  هك( 2،) اىآشكارم دهنده ! همانا من شما را بيم : اى قوم من ( گفت1.) ، بيم ده رسد

 شما را تا زمانى مرزد واگناهانتان را بياهلل  ( تا3،) از من اطاعت نماييد از او پروا كنيد و بپرستيد و
اجل  كه ترديد هنگامي [ بى هتوجه خواهيد كرد ك . اگر آگاهى داشته باشيد ] معين مهلت دهد

به  روز ] و ! همانا قوم خود را شب : پروردگارا ( گفت4.) ، تأخير نخواهد داشت فرا رسد الهي
 «  ( 5،) [دعوت كردم آيين توحيد

 د : ميفرماي در مورد رسول اهلل  – 3
                

                

              /(9-8)التغابن 
 ، دهيد  نجام ميابه آنچه اهلل  ، ايمان آوريد و نورى كه نازل كرديم پيامبرش و واهلل  پس به» 

وز كه ر اع ][ روزى كه شما را در روز اجتم شويد در خته مي ترديد برانگي بى ( ]8.) آگاه است
اهلل  ههركس ب و ; ظاهر شدن غبن و خسارت است، روز  ، آن روز كند [ جمع مي  قيامت است

هايى  به بهشت او را ، و كند گناهانش را از او محو مي اهلل  ، كار شايسته انجام دهد ايمان بياورد و
ين . ا اند يشگىهم ، در آنها جاودانه و آورد ، درمي  ن نهرها جارى است[ آ درختانِ كه از زيرِ ]

 «  ( 9.) است كاميابى بزرگ
 در جاي ديگري ميفرمايد :  – 4
               

           /(12)محمد 
 هايى كه ر بهشتد،  اند كارهاى شايسته انجام داده كسانى را كه ايمان آورده واهلل  ترديد بى» 

رگرم ره سان هموادر حالى كه كافر ، و آورد [ آن نهرها جارى است در مي  درختانِ از زيرِ ]
يان مي ارپاگونه كه چه ، همان خورند مي  [ دنيايند و هاى زودگذر لذت و متاع گيرى از ] بهره

 «   جايگاهشان آتش است خورند و 
نانچه چبيعت كنندگان را وعدة جنت ميداد .  در سنت نبوي ميخوانيم كه رسول اهلل  – 5

 اء كرديديعت وفاگر با اين ب» ردند برايشان گفت : زمانيكه انصار در مقام عقبه با ايشان بيعت ك
 « برايتان جنت داده ميشود 

خت ترين گذشت و ديد كه آنها بخاطر قبول اسالم در س همچنان زمانيكه بر خانوادة ياسر 
 «ست اي آل ياسر صبر كنيد يقيناً موعد شما جنت ا» عذاب قرار دارند ، برايشان گفت : 
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اخروي صورت وسيلة جزاء و پاداش اينست كه بايد ب يب و ترهيباگرچه اصل در ترغ -672
يگردد عوت مدبا ذكر خير و نعمتهاييكه در دنيا نصيب استجابت كنندگان گيرد. اما جايز است كه 

لبته ايرد. ترغيب و ترهيب صورت گو بدروزي و شقاوتي كه دامنگير معاندين دعوت ميگردد ، نيز 
ذيل  آيات دليل اين سخن را ميتوان ازرهيب اخروي غافل نگردد. ترغيب و ت داعي از به شرطيكه

 بدست آورد : 
  اهلل متعال ميفرمايد : -1
            

             

      1          

  /(55)النور 
 ه است كهده داد، وع اند كارهاى شايسته انجام داده آورده و به كسانى از شما كه ايماناهلل  »

[  گراندي شين ]جان گونه كه پيشينيان آنان را ، همان [ كند ديگران حتماً آنان را در زمين جانشين ]
 يقيناً ترس و ، محكم نمايد قطعاً دينشان را كه براى آنان پسنديده به سودشان استوار و ، و كرد

ن ا شريك مى ر[ هيچ چيز و [فقط مرا بپرستند ] تا جايى كه ، ] يل به امنيت كندبيمشان را تبد و
 «   ندا [ فاسق در حقيقت هاى ويژه ناسپاسى ورزند ] آنان كه پس از اين نعمت . و نگيرند
 اهلل متعال در حكايتي از نوح عليه السالم ميفرمايد :  – 2

              

          /(12-10)نوح 
 مرزندهآ: از پروردگارتان آمرزش بخواهيد كه او همواره بسيار  [ گفتم به آنان پس ]» 
ا اموال شما را ب ( و11،) با بركت فرستد ( تا بر شما از آسمان باران پى در پى و10.) است

 «  ( 12،) نهرها قرار دهد ها و برايتان باغ ، و فرزندان يارى كند و
با  ستند تادر سيرت ابن هشام ميخوانيم كه اشراف قريش نزد ابوطالب آمده و از وي خوا – 5

داري  خود ده و او را مجبور سازد كه از تعرض به خدايان باطل آنهابرادر زادة خود صحبت نمو
 نمايد . در ادامة داستان ميخوانيم : 

ءِ :  أاِخي ابإنا  َّيا  ف اقاالا .  فاجااءاهُ  طااِلبٍ  أابُو إلايإهِ  ف اب اعاثا  راافُ  هاُؤَلا ِمك أاشإ ُعوا قادإ  ، ق اوإ تاما  ِليُ عإُطوك ، لاك اجإ
ِلماةٌ   ن اعامإ  واساليما  عالايإهِ  اَّلليُ  صاليى اَّلليِ  راُسولُ  ف اقاالا  قاالا .  ِمنإك والِياأإُخُذوا ، ةٌ  كا  ِِباا تاإِلُكونا  تُ عإُطونِيهاا وااِحدا

لٍ  أابُو ف اقاالا  قاالا .  الإعاجامُ  ِِباا لاُكمإ  واتاِدينُ  ، الإعارابا  را  ، واأابِيك ن اعامإ  جاهإ ِلمااتٍ   واعاشإ  إَلي  إلاها  َلا  ت اُقوُلونا  قاالا  كا
 1«  ُدونِهِ  ِمنإ  ت اعإُبُدونا  ماا واَتاإلاُعونا  اَّلليُ 

====================================================== 
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فت : اي حاضر شد ابو طالب گ پس ابو طالب كسي را دنبال او فرستاد و چون رسول اهلل » 
ند و ه تو بدهيي ببرادر زاده اينها بزرگان و اشراف قومت هستند و اكنون نزد تو آمده اند تا چيزها

واسته خعضي تو تفاهم نموده و بعضي سخنان ترا قبول كنند و توهم ب چيزهايي از تو بگيرند )با
ي سيلة آن پادشاهفرمود : بلي ! فقط يك كلمه را برايم بدهيد و بو هايشان را بپذيري( رسول اهلل 

مه ه كلدعرب به شما ميرسد و عجم تابع شما ميگردد . ابوجهل گفت : بلي سوگند به پدرت كه 
ه كدايان غير از او را خو « ال اله اال اهلل » فرمود : فقط بگوييد كه  سول اهلل را برايت ميدهيم !! ر
 «ميپرستيد ترك كنيد 

 
 شیوه هاي ترغیب و ترهیب : 

اد نعمت هترين شيوة كه در ترغيب و ترهيب بايد بكار گرفته شود اينست كه مردم را به يب -673
ز پروردگاري اكه اين نعمتها از انسان ميخواهد. براي شان عطا فرموده است هايي انداخت كه اهلل 

مت ها ن نعكه اين نعمت ها را براي انسان ارزاني كرده است، اطاعت صورت گيرد. و از فقدان اي
شد و  اهندبرحذر دارد كه در صورت عدم استجابت، و كفر ورزيدن به اهلل متعال به آن مواجه خو

 : ه استميابد. آياتي كه چنين شيوه را بيان كردهمراه با زوال نعمت، نزول عذاب نيز آغاز 
 هود عليه السالم قومش را گفت :   – 1
                

      /(69)اإلعراف 
 جسم نش ]آفري شما را در ، و به ياد آوريد كه شما را جانشينانى پس از قوم نوح قرار داد و »

  «  ويدشرا به ياد آوريد تا رستگار اهلل  هاى ، پس نعمت قدرت افزود [ نيرومندى و جان و
 در حكايتي ديگري از هود عليه السالم ميفرمايد :  – 2
               

           (/135-131الشعراء) 
دانيد آنچه خود مي ةرا به وسيل كه شمايكس ( واز131)ببريد فرمان من زوا اهلل بترسيدبنابراين از » 
به  ] ( و133.) ستاداده  فرزندانى، به شما يارى ( به وسيله چهارپايان و132،) ، پروا كنيد داده يارى
من بر شما از عذاب روزى بزرگ ترديد  ( بى134،) سارها چشمه ها و [ بوستان ةوسيل

 «  ( 135.) ترسممي
 كرده است كه ميفرمود : سالم حكايتاز صالح عليه ال -3
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   /(74)األعراف 

[  سبىمنا اى ]ج،  يندر زم ، و به ياد آوريد كه اهلل شما را جانشينانى پس از قوم عاد قرار داد و» 
هايى  انهخها  از كوه ، و كنيد هاى هموارش براى خود قصرها بنا مي  به شما بخشيد كه از مكان

 «  دكنينآشوب برپا  ه فتنه ودر زمين تبهكاران هاى اهلل را ياد كنيد و ، پس نعمت تراشيدمي
 اهلل متعال در مورد قوم قريش ميفرمايد :  – 4
              

         (4-1ريش/)ق 
[الفت  رم امنبا ح با مردم و با يكديگر و [ تا قريش را ] اهلل فيل سواران را هالك كرد] » 
انس  د ونى پيون[تابستا سفرهاى تجارتى ]  [ زمستانى و تجارتى [ به سفرهاى ] نيز و ( ]1); دهد

اين خانه را  دگار( پس بايد پرور2[) . ، امرمعاششان را تأمين كنند امنيت تا در آرامش و دهد ]
[  دشمن داشتنكه از د از بيمي ] ، و ( پروردگارى كه آنان را از گرسنگى نجات داد3); بپرستند
  « (4.) شان بخشيد ايمنى
 

 : لوازم ترغیب و ترهیب
احساس  و نعمتهاي آنرا از آنجاييكه انسان در زمين زندگي داشته و آنرا مشاهده ميكند -674

فراموش  رت رازيب و زينت آنرا خورده و به سوي آن ميالن پيدا كرده و آخنموده و احياناً فريب 
ا به ا از دنيها رميكند . پس بايد مدعوين را از ترجيح دادن آن بر آخرت برحذر نماييم نه اينكه آن
بل ا در مقارنيا دكلي متنفر ساخته و به ترك كلي آن امر نماييم . و همراه با آن بايد قدر و ارزش 

ه گونة بست . ابرايشان نشان دهيم . قرآن كريم اين مطلب را به بهترين وجه آن بيان نموده آخرت 
 مدعويين حتي كه هر مسلمان عاقل را به اين امر قانع ميسازد كه آخرت را بر دنيا ترجيح داده و

و  ازدا ميسبين غير مسلمان را نيز بسوي اين حقايق جذب نموده و آنها را در موازنة دنيا با آخرت
رآني و قيان بدر اكثر حاالت همين امر آنها را به سوي ايمان به اسالم ميكشانند . زيرا صداقت 

  ست .اتصويري كه از دنيا در برابرش قرار ميدهد او را مطمئن ميسازد كه اين كالم برحق 
 از آيات قرآني بعنوان مثال به اين آيات توجه نماييد : 

               

            

               

     /(24)يونس 
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ازل سمان ن[ مانند آبى است كه از آ در زود گذر بودن ، داستان زندگى دنيا ] در حقيقت» 
ا آن آب ب،  دخورن چهارپايان از آن مي  زمين از آنچه مردم و هاى روييدنى ، پس گياهان و كرديم

ز ا ش را ]ينتز[  نهايت زيبايى و سرسبزى و گاه كه زمين ] [ تا آن نمو يافت رشد و و در آميخت ]
وع نهر  اهل آن گمان كردند كه قدرت ] ، و هاى رنگارنگ[ بر خود گرفت آن همه روييدنى

به  وزى ]رشبى يا  در [ فرمان ما كه ناگهان ، ] [ دارند آراسته زيبا و رةچه [ از آن ] بردارى را بهره
ه ، پس هم [ به زمين رسيد زا يا توفانى بنيان كن اى آتش صورت سرمايى سخت يا صاعقه

 جودو[  چنين زراعتى گياهان را به صورت گياهان خشك درو شده درآورديم كه گويى ديروز ]
 «  كنيم  ن مي، بيا انديشند [ را براى گروهى كه مي  ى قدرت خود ها ] گونه نشانه . اين نداشته
               

               

               /(20)الحديد 
ازى [ فقط ب ، استعمل تهى  اش از ايمان و يى كه دارنده بدانيد كه زندگى دنيا ]» 

 ، ستاوالد ا افزون خواهى در اموال و ، و تان به يكديگر فخرفروشي آرايش و سرگرمي و و
شگفتى  ا به[ كشاورزان ر اش خوش منظره سبز و [ مانند بارانى است كه محصول ] چنين دنيايى ]

اى ه برك ! ] ! خاشاك شود ، سپس ريز ريز و آن را زرد بينى ، سپس پژمرده شود و آورد
اه ردر  براى مؤمنان كه دنياى خود را ] [ در آخرت عذاب سختى است و ايمان دنياپرستان بى
دگى زن ، و خشنودى است آمرزش واهلل  [ از سوى كار گرفتند خدمت به خلق به اطاعت حق و

 «   دنيا جز كاالى فريبنده نيست
ر بن دنيا ن را از ترجيح داددر سنت نبوي نيز احاديث زيادي وجود دارد كه مسلمانا – 675

 ه : آخرت برحذر داشته و ارزش و حيثيت دنيا را در برابر آخرت شرح داده است . از جمل
ُدإرِيِي عانإ الناِبِي صالا »  - 1 ُ عالايإ عانإ أاِب ساِعيٍد اْلإ تاخإِلُفُكمإ فِيهاا راةٌ واِإنا اَّللاا ُمسإ نا الدُّن إياا ُحلإواةٌ خاضِ لاما قاالا إِ ِه واسا ى اَّللا

  « ِف النِيسااِء ِة باِّن ِإسإراائِيلا كااناتإ والا فِتإنا أا ِإنا ءا فا ف ايانإظُُر كايإفا ت اعإمالُونا فاات اُقوا الدُّن إياا واات اُقوا النِيساا
 کر و الدعاء(، کتاب الذ يح مسلم صح)                                                                       

ن و گوارا )سبز( فرمودند : يقيناً دنيا شيري روايت است كه رسول اهلل    از ابو سعيد خدري» 
ز د ، پس ايكنيماست و اهلل متعال شما را در آن خليفه گردانيده است تا بنگرد كه شما چگونه عمل 

  «ر زنها بود فتنة دنيا و  از فتنة زنان بترسيد . زيرا اولين فتنة بني اسرائيل د
ِخراِة ِإَلا ِمثإُل ماا َياإعاُل أاحادُُكمإ »   «  لإيانإظُرإ ِبااذاا ي ارإِجعُ  الإيامِي ف ا ِف باعاهُ ِإصإ  ماا الدُّن إياا ِف الإ

 (لرتمذی ابب الزهد ، عن املستورد ا)سنن                                                                  
ا رنگشت خود فرمودند : دنيا در برابر آخرت جز مانند اين نيست كه يكي از شما ا پيامبر » 

 « در بحر غوطه دهد و بنگرد كه چه مقدار آب از آن برميدارد 
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 :بحث چهارم 
 
 

 تربیه و تعلیم
 

 ضرورت تعلیم :
اسالم  ه و اهلل متعال سينة او را براي قبولعد از آنكه مدعو دعوت اسالم را پذيرفتب -676

عافيت مربيت توجه و اهتمام الزم به او داشته و بوسيلة تعليم و تگشود، بر داعي واجب است كه 
م ايش تعليا برردين جديد و مقاومت الزم را در برابر مرض قبلي اش فراهم نمايد . به اين معنا كه 

به هيچ  و. دساز و با آموختن افكار و انديشهاي درست اسالمي او را هر چه بيشتر ثابت قدم داده
ها نها رتبه مجرد قبول اسالم،  برادران تازه مسلمان خود راصورت براي داعي جايز نيست كه 

ي نديشه هار و ارسوبات افكاي از يقاياكسانيكه تازه مسلمان ميشوند حتماً در ذهن شان بكند. زيرا 
تي مد ت كه بعد ازجاهلي باقي ميماند كه اگر توجه الزم به ازالة آن صورت نگيرد ممكن اس

ش ر پيددوباره به همان گمراهي هاي قديم برگردد و يا حد اقل راه غير مستقيم و درست را 
 بگيرند و به اين گمان باشند كه راه هدايت همينست .

ه را به اثبات ميرساند. در سنت نبوي شواهد زيادي وجود دارد كه اين شيوة پسنديد -677
برادر تانرا تعليم ديني »به اصحابش فرمود:  سلمان شد، پيامبر مانيكه عمير بن وهب مچنانچه ز

 1(را برايش بياموزيدبدهيد و قرأت قرآن 
د داده شو يم دينيحتما بايد تعلكه افراد تازه مسلمان  اين خبر واضحاً به اين امر داللت ميكند

 د.ار دهقرخود  و تربيتو كسي كه معلوماتي از دين دارد بايد مسلمانان جديد را تحت تعليم 
همچنان پيامبر عليه السالم مصعب بن عمير را به مدينه فرستاد تا مسلمانان مدينه را قرآن تعليم  

 در تمام خانه هاي اسالمداده و ديگران را به اسالم دعوت كند. و در اثر تالشهاي او بود كه 
را فرستاد تا آنها را تعليم  كساني و زمانيكه بني مصطلق مسلمان شدند، پيامبر  2انصار داخل شد .

 3ديني بدهند.
====================================================== 
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در  سول اهلل روايت شده است نيز دال بر اهميت و حرص ر حديثي كه از رفاعه  -678
 تعليم مردم ميباشد . او ميگويد : 

 ينِِه َلا يادإرِي ماا ِدينُهُ أاُل عانإ دِ سإ اءا يا جا ُسولا اَّللِا راُجٌل غارِيٌب واُهوا ياإُطُب ف اُقلإُت َّيا را  ان إتاهايإُت ِإَلا راُسوِل اَّللِا  »
فاجاعالا   وُل اَّللِا ِديًدا ف اقاعادا عالايإِه راسُ واائِماُه حا لإُت ق ا خِ  فاأِتا بُِكرإِسيٍي وات اراكا ُخطإباتاُه حاَّتا ان إتاهاى ِإلاا  فاأاق إبالا راُسوُل اَّللِا 

ُ ُثُا   ابب اْللوس علی الکرسی( ۀلزينانسائی ، کتاب )سنن ال « اأاتاى ُخطإباتاهُ فاأاتااها  يُ عالِيُمِّن ِماا عالاماهُ اَّللا
م مسافر و رسيدم در حاليكه ايشان خطبه ميگفتند . پس گفتم : مردي هست نزد رسول اهلل » 

 بيكس كه آمده است تا از دين خود سؤال كند و نميداند كه دينش چيست ؟
ان ميكنم ك نموده و نزد من آمد و چوكي برايش آورده شد كه گمخطبه اش را تر رسول اهلل 

تعليم داد كه  باالي آن كرسي نشسته و به من چيزهايي را پايه هاي آن آهني بود . پس رسول اهلل 
 «اند ايان رسپبرايش تعليم داده بود . بعد از آن دوباره به خطبه اش پرداخته و آنرا به  اهلل 

ش را طبه ابراي مردم ضروري نميبود، پيامبر عليه السالم هيچ گاه خ اگر آموزش امور ديني
 قطع نميكرد و به تعليم مسايل مصروف نميشد.

را  الهي پس بر دعوتگران واجب است كه احكام ديني اسالم را به مردم تعليم دهند و حدود
رده و كاء اكتف د. و نبايد به تكرار كلمات نيك و حق و اظهار عواطف پاكنبرايشان معرفي نماي

ات كلم د كه اسالم براي هر زمان و مكان صالحيت تطبيق را دارد. زيرا گفتن ايننفقط بگوي
 كفايت نميكند. بلكه بايد اسالم را تا حد توان به تفصيل بشناسد.

م ز اسالنشر مفاهيم و علوم اسالمي بر هر مسلمان واجب است، بنابرين كسيكه چيزي ا چون
زمان  درين ام نموده و از كتمان آن خود داري نمايد. بخصوصقدآن ا و نشر پخشميداند بايد به 

 كه جهل و بدعات بيش از هر وقت ديگر شايع شده است.
 ابن كثير رحمه اهلل ميگويد: 

، كما وتعليمه كوتاعلُّم ذل ظانه،مفالواجب على العلماء الكشف عن معاِن كَلم اَّلل، وتفسري ذلك، وطلبه من » 
ُ ِميثااقا الاِذينا أُوتُوا الإِكتاابا  قال تعاَل: لِيَل باُذوهُ وارااءا ظُُهورِِهمإ وااشإرتااوإا بِِه َثاانًا قا اِس واَل تاكإتُُموناهُ ف انا نُناهُ لِلنا تُباييِ  لا } واِإذإ أاخاذا اَّللا

ُونا { ]آل عمران:  َل  مإ َثاانًا قالِيَل أُولاِئكا أاميإااهنِِ َّللِا وا ونا بِعاهإِد اينا ياشإرتاُ [ ، وقال تعاَل: } ِإنا الاذِ 187فابِئإسا ماا ياشإرتا
ُ واَل ي انإظُُر إِ   }77مإ عاذااٌب أالِيٌم { ]آل عمران: ماِة واَل يُ زاكيِيِهمإ واِلاُ وإما الإِقيااِهمإ ي ا لايإ خاَلقا ِلاُمإ ِف الِخراِة واَل يُكالِيُمُهُم اَّللا

غاِلم بغري ما أمروا وَجعها، واشت الدنيا على لنا إبعراضهم عن كتاب اَّلل إليهم، وإقباِلمفذم اَّلل تعاَل أهل الكتاب قب
عالُّم كتاب مرَن به، من ت ا ذماهم اَّلل تعاَل به، وأن أنتر ِبا أ أن ننتهي عما-نأيها املسلمو -فعلينا  .به من اتباع كتاب اَّلل

 «   اَّلل املنزل إلينا وتعليمه، وتفهمه وتفهيمه،
س واجب علماء اينست كه معاني و مفاهيم كالم اهلل متعال را شرح نموده و تفسير آنرا از پ» 
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 مصدر اصلي آن اخذ نمايند و آنرا بياموزند و به ديگران تعليم دهند .چنانچه اهلل متعال ميفرمايد : 
 هگرفت كپيمان  ، از كسانى كه به آنان كتاب آسمانى داده شد اهلل[ هنگامي كه  ياد كنيد ] و »

عهد  ] آن . پس پنهانش ننماييد [ آن را براى مردم بيان كنيد و حقايق احكام و حتماً بايد ]
دست  ى بهدر برابر ترك آن اندك بهاي ، و به آن اعتنايى ننمودند [ را ترك كردند و كتاب و

 «  آورند بد چيزى است آنچه به دست مي  و ; آوردند
 و ميفرمايد : 

ى هاى اندك[به ب ىبراى رسيدن به مقاصد دنياي سوگندهايشان را ] واهلل  پيمان قطعاً كسانى كه »
يامت قدر  ، و گويد با آنان سخن نمي اهلل  و ; اى نيست ، براى آنان در آخرت بهره فروشند مي 

نان براى آ و ; ندك [پاكشان نمي  آلودگى از گناه و ]  ، و نمايد [ نمي  رحمت لطف و به آنان نظر ]
 « اب دردناكى خواهد بودعذ

قرار داده است كه آنها  بدگوييدرين آيات اهلل متعال اهل كتاب را به اين سبب مورد مالمت و 
از كتاب اهلل رويگران شده و بسوي دنيا و اندوختن آن روي آوردند . و به اموري مشغول شدند 

زم است كه از آن اموري كه كه خالف اوامر الهي و اتباع كتاب اهلل بود . پس بر ما مسلمانان ال
سبب مالمت و ذم اهل كتاب گرديد دستبردار شويم و به اوامر الهي عمل نماييم كه از جملة آن 

 1« آموختن كتابي است كه بسوي ما نازل شده است و بايد آنرا بياموزيم و به ديگران تعليم دهيم 
ن وتگرازيرا مسئوليت دع واضح است كه اين واجب بيشتر از ديگران متوجة دعوتگران است،

اجب ودعوت كنند، پس باالي شان  مردم را به سوي اهلل  كافي اينست كه با آگاهي و علم
ود داري خردن ند و از كتمان علم و بخل كاناست كه علمي را كه با خود دارند، به ديگران بياموز

 و موجب خشم پرودگار ميباشد . كنند. زيرا كتمان علم كار ناجايز
                 

             

       / بقره(15-10) 
 ةمز آنكه ها، پس  [ هدايت نازل كرديم وسيله ] يقيناً كسانى كه آنچه را ما از داليل آشكار و» 

ه قرآن بردم متا  كنند ] ، پنهان مي  [ براى مردم روشن ساختيم انجيل تورات و آن را در كتاب ]
گر م( 159.) دكنن ي لعنت كنندگان هم لعنتشان م ، و كند لعنتشان مي اهلل  [ پيامبر ايمان نياورند و

راى [ ب ودندبرده آنچه را پنهان ك ] ، و [ اصالح نمودند مفاسد خود را ] ، و كسانى كه توبه كردند
  « ( 160.) هربانمم وپذير  زيرا من بسيار توبه ; پذيرم آنان را مي  ة، پس توب مردم روشن ساختند
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 : تربیه همراه با تعلیم
ازه م كفايت نميكند كه داعي به تعليم و آموزش معاني اسالم به شخص تالبته اين ه -679

مطابق  و رااند و سلوك و روش امسلمان اكتفاء كند. بلكه بايد او را به عمل كردن نيز فرا خو
 ي بود كهروش مزمان با تعليم همين است و اينارزشهاي اسالمي عيار نمايد . مقصد ما از تربيت ه

هلل عنه عبداهلل بن مسعود رضي ا مطابق آن عمل صورت ميگيرفت . چنانچه درعهد رسول اهلل 
 ميگويد :

 الرْحن عبد أبو وقال. ِبن والعمل ،معانيهن يعرف حَّت َياوزهن َل آَّيت عشر تعلم إذا منا الرجل كان  »
 تعلموا إذا فكانوا وسلم، عليه هللا صلى النب من يستقرئون كانوا  أهنم قرئونناي كانوا  الذين حدثنا: السلمي

 1« َجيعا والعمل القرآن فتعلمنا العمل، من فيها ِبا يعملوا حَّت يلفوها َل آَّيت عشر
ه با ا همراهر شخصي از ما كه ده آيت را مي آموخت از آن پيش نميرفت تا آنكه معاني آنر» 

رائت قي ما نيز مي آموخت . و ابو عبدالرحمن السلمي ميگويد : كسانيكه براطريق عمل كردن آن 
ا آنكه به آن عمل تده آيت را مي آموختند و  قرآن را تعليم دادند به ما گفتند كه آنها از پيامبر 

ردن به مل كنميكردند به آموختن آيت ديگري نمي پرداختند . پس به اين گونه ما قرآن و طريق ع
 « جا آموختيم آن را يك

 
 :ي ضرورت تربیه مطابق ارزشهاي اسالم

تربية مسلمانان مطابق ارزشهاي اسالمي و صياغت اخالق و سلوك او بر اساس  -680
ضرورتي است كه هيچ مسلمان از آن مستغني بوده نميتواند. لذا واجب است كه  يارزشهاي دين

دهد.  در برنامه هاي خود قرارداشته و تربيت را در صاين بخش دعوت داعي توجه جدي به 
درين شكي نيست كه حفظ مفاهيم اسالمي بدون اينكه اثر آن در قلب و سلوك مومن تبارز كند، 
آموزش آن در تقويم اخالق و اصالح مسلمانان هيچ فايدة ندارد. مانند اينكه كسي برنامه هاي 

واب دهد و شب و روز سپورتي را به صورت درست حفظ كرده و هر سوالي در مورد آنها را ج
باخود تكرار نمايد، هيچ فائدة برايش ندارد . بلكه زماني ميتواند كه بوسيلة آن جسمش را تقويت 
و صحتمند سازد كه به آن عمل نمايد . به همين گونه كسي كه ارزشهاي اسالمي را ميداند و متون 

يت و تزكيه نميكند، هيچ كتب اسالمي را به حافظه سپرده است، ولي نفس خود را مطابق آن ترب
حاصلي از آن بدست آورده نميتواند. عالوه برآن، كسيكه ميداند و به علم خود عمل نميكند، بيشتر 
از ديگران مورد لغزش قرار گرفته و در اولين امتحان ناكام از صحنه بيرون ميشود. درحاليكه 
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 ي است. ميدانيم كه امتحانات و فتنه هاي دنيا تا چه حد زياد و پي در پ
                  

             /(11)الحج 
 ، پرستند [ مي  ىيابى به امور ماد بر پايه دست و ] در گوشةاند كه اهلل را  از مردم خىبر و» 

ون چ اليى ]بگر ا ، و [ به آنان برسد به آن آرامش يابند اوالد ، مقام و چون ثروت پس اگر خيرى ]
و به  ] ديگردبر م[ اهللاز پرستش  [به آنان برسد ] محروميت از عناوين اجتماعى ، تهيدستى و بيمارى

 « رآشكايان زان اين است هم ، و اند آخرت را از دست داده ، دنيا و [ گرايند ارتداد مي دينى و بى
 وبه همين علت است كه در دور مكي تأكيد بيشتري روي تربيت اسالمي و آموزش اصول 

ازنده ، س اساساتي صورت گرفت كه بناي عقيدة مؤمن روي آن اعمار ميگردد . با اين تربيت عميق
 جاي و قاطع بود كه نفسهاي اصحاب كرام تصفيه گرديده و حقايق اسالم در تمام زواياي آن

اه ري را در يهايگرفت. بعد از آن بود كه آنها به عنوان پيش تازان ظفرمند اسالم تبارز كرده و سخت
 نشر اسالم و نصرت دين الهي متحمل شدند كه تحمل آن از ديگران ناممكن بود 

 
 هاي تربیت سالم : نشانه 
د كه صل تربية اسالمي اينست كه مسلمان را با آن هدف متعالي پيوند دهااساسي ترين  -681

ود. شنار آن دستبرد در راه رسيدن به تمام عمر خود را در پي آن بسر آورده و از سعي و تالش
نعم به تو، اياد  و كسب رضاي او، احساس لذت به اين هدف متعالي عبارت از ديدار با اهلل متعال

ف عبادت او و آرزوي حصول نعمت هاي او است كه براي مسلمان آماده كرده است. اين هد
ال ا اشغراز كثرت رغبت كنندگان و مشتاقان به تنگ نمي آيد و نه هم يكي جاي ديگري متعالي 

وجود  تسادكرده ميتواند . لذا در بين مشتاقان اين هدف نيكو هيچ گونه دشمني، بدبيني ، و ح
 ندارد . بلكه آنها در فضاي مملوء از انس و محبت بسوي هدف ميشتابند . 

يرا زت آيد. و خيالبافي ها و كسالت بدس ي باطلاين هدفي نيست كه به آرزو ها ،بر آنعالوه 
ش و تال كسيكه ميخواهد به مكه برسد، بايد عزم سفر نموده از اهل و عيال خود جدا شود، با

لي اهلل سير امزاد و توشة كه در  و يگانهو توشة الزم را با خود داشته باشد.  كوشش حركت نموده
 .ضرورت است، عبارت از تقوي و قرار دادن تمام زندگي براي اهلل متعال است 

    5        /األنعام(1) 
 « . يان استپروردگار جهان اهللمرگم براى  زندگى كردن و دتم وعبا  نماز و: مسلماً بگو» 

رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم مسلمانان را هميشه با تذكر اين معاني پند و اندرز داده واين 
هدف متعالي را در خاطر شان زنده ميساخت و آنها را تشويق ميكرد تا به اندازة توان از توشة تقوا با 
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 بود . بردارند . حتي موضوع اولين خطبة كه در مدينة منوره ايراد كردند ، تقوا و پيوند با آخرت خود
 : توسايل تربی

هم مراه با فو تالوت هغال دايم با كتاب اهلل تشثر ترين وسيلة تربيه عبارت از ايكي از مؤ -682
 تاب عظيمگ و كر اين روح بزرقلب خود را در براببايد تمام منافذ  و تأمل در آن ميباشد. مسلمان

وح و ر ش رسيده و امراض روحاني او را شفا بخشيدهتا نور آن به تمام زواياي وجود بگشايد
ور، ست نازندگي حقيقي را در آن بدمد. زيرا قرآنكريم چنانچه اهلل متعال آنرا توصيف كرده 

كجا يايت و شك در د، ظلمت از بين ميرود و هدهدايت، شفاء و روح است و چون نور داخل ش
 باقي نميماند و روح را موت فرا نميگيرد . 

              الب(قره1-)
راسرش س ; ى نيست[هيچ شك با عظمت [ اين كتابِ ] حقّانيّت وحى بودن و ( در ]1الم) »

 «  ( 2). هدايت است براى پرهيزكاران
                  

األسراء )                                                                                                           

/8) 
ان را ستمكاركنيم و ، نازل مي  ما از قرآن آنچه را براى مؤمنان مايه درمان ورحمت است و» 

 «   افزايد جز خسارت نمي 

ان همچنان الزم است كه با سيرت پيامبر گرامي اسالم و سيرت اصحاب گرامي ش – 682
 ان گذشتهمك د زمان وپيوند و تعلق دايمي داشته و تا حدي خود را به آنها نزديك كند كه از حدو

قدم  و و اصحاب گرامي شان احساس نمايد  و خود را در معيت روحي و معنوي با رسول اهلل 
 بقدم همراه شان حركت نمايد . 

ه همين بيت و دعوتگر مسلمان بايد كساني را كه به نداي دعوت او لبيك ميگويند ، باهمين ترب
به  سالمار صف دعوتگران الهي قرار گيرند زيرا شيوه مزين سازند تا در آينده بتوانند كه د

 دعوتگران با فهم و تربيت شده بيشتر از هر چيز ديگري ضرورت دارد . 
 

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

573  

 
 
 

 :فصل سوم 
 
 

 وسايل دعوت
 

 :زمینۀ سخن 
ه قصد ما از وسايل دعوت، چيزهايي است كه داعي بخاطر دعوت بهتر، از آن استفادم -684

 ردد.د. وسايل دعوت به صورت عموم به دو نوع تقسيم ميگمينمايد تادعوتش مثمر واقع گرد
ت اول وسايلي است كه بخاطر ايجاد فضاي مناسب اتخاذ ميگردد تا دعوت بصورت درس 

 تقديم گردد. و آنها را وسايل خارجي دعوت ميناميم.
و آنرا  دوم وسايلي است كه با مسئوليت دعوت و تبليغ بصورت مستقيم در ارتباط ميباشد.

 يل تبليغ دعوت ميناميم . وسا
 دعوت بنابرين بحث حاضر را به دو بخش تقسيم مي نماييم. كه در بحث اول وسايل خارجي

 را شرح مينماييم و در بحث دوم وسايل تبليغ دعوت.را نشاندهي مينماييم .
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 : بحث اول
 
 

 وسايل خارجي دعوت
 

 :  اساس اين وسايل
واقع خت درست از واقعيت هاي زندگي و درك و بنياد اين وسايل را شنا اساس -685

هاي بخش بر وفق قانون اسباب و مسببات تشكيل ميدهد. اين وسايل بينانانة جريانات و حوادث
يگران و به د احتياط و گرفتن تدابير احتياطي )حذر( ، استعانتزياد دارد كه درين بحث در مورد 

 .هايي خواهيم داشت صحبت ايجاد نظم براي دعوت
 : حذر )احتیاط و دقت در امور(  - اول

 : ی حذرامعن

چون مخفي كردن كاري، دقت كردن و هوشياري و بيداري  مفاهيميحذر در لغت بر  -686
استعمال شده است. چنانچه در عربي ميگويند: در اجراي امور ، احتياط و آمادگي و امثال آن 

 1نوع پيشامد غير منتظره هر  خص بيدار ودقيق و آمادة مقابله با)رجل حذر( يعني ش
 : حذر صفت خوب است

و گرفتن تدابير احتياطي اساس  درست شرايط ز شرح لغوي حذر ميفهميم كه شناختا -687
ر دقوع آن ورا تعين نموده و از  است كه ضرر حوادث ناگوار« حذر» تشكيل ميدهد. بنابرين آنرا

راي ر اجتن تدابير احتياطي، دقت دذهن انسان احساس خوف ايجاد ميكند و انسان را بسوي گرف
 دآم ورت پيشامور و بكار گيري اسبابي ميكشاند كه از وقوع آن جلو گيري مينمايد و در ص

با  آن ميكاهد. پس محطاط بودن بمعناي خوف همراهو ضربات رواني چنين حوادث از اضرار 
 پا ر، يأس دست ونشيني از مسئوليت، دلهره و اضطراب فكري و تشويش خاط بتسليم شدن، عق

 گم كردن نميباشد . 
كه از حذر تقديم كرديم، حذر كار نيك و درست است و يكي از صفات مومني بنابر معنايي

است كه عقل سليم داشته از سنت هاي الهي دركائنات فهم دقيق دارد. اما انسان هاي احساساتي، 
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. زيرا آنها هميشه پيش پاي دنكوتاه نظر، جاهل و احمق حذر را به معني حقيقي آن نمي شناس
از مشكالت و حوادث  نداشته و هيچگونه دركيخود را مي نگرند و نظري به ابعاد مختلف مسير 

از ممكن الوقوع ندارند، و فقط زماني آنرا احساس ميكنند كه ناگهاني باالي شان فرود آيد. اما قبل 
 آن بيفكر ، غافل و بي پروا به پيش ميروند . وقوع 

 وتتفا اين . لذا گرفتار دهشت و حيرت ميشوند. مواجه ميشوند هان با حوادثچون ناگ
آن  هميشه بين حركت انسان جاهل و عاقل وجود دارد كه عاقل هميشه خطر را قبل از وقوع

ساس ا احدرك نموده و آمادگي كامل براي مواجه شدن با آنرا اخذ ميكند. اما جاهل اصال آنر
يچ هبدون  . به همين علت است كهبر سرش فرود آيدمتوجه ميشود كه نميكند و فقط زماني به آن 

وعي نر را همين تفاوت است كه انسان جاهل اخذ احتياط و حذ . نوع آمادگي با آن مواجه ميشود
 حتاط نيزاي مترس بي موجب و جبن ميداند كه با ايمان در تضاد ميباشد. و در اكثر حاالت انسانه

مالي احت ع گرديده واسباب احتياط و دقت را ترك نموده و از خطراتتحت تأثير اين سخنان واق
 تجاهل ميكند. بنابرين دعوتگر هوشيار نبايد توجهي به اين سخنان نمايد. 

مثال حذر و محتاط بودن مانند كسي است كه در كشتي نشسته و در بحر حركت ميكند 
زم را ر الهي كامل دارد. پس تدابيدرحاليكه حالت جوي را در نظر داشته از علم هوا شناسي آگا

چ نداد هي ي رخبراي هر نوع پيشآمد و تغير ناگهاني اوضاع جوي اتخاذ ميكند و ميداند كه اگر تغير
ي كرانضرري در اخذ اسباب احتياط وجود ندارد. اما شخص جاهل مانند كسي است كه در بحر بي

هي توج ندة تغيرات ممكنه است هيچبا كشتي كوچكي به سفر ميرود و به اخبار علمي كه نشانده
نتيجه اين  ندارد. و حتي جهالت را به جايي ميرساند كه برخالف تمام موازين علمي حركت ميكند.
شوند. ق ميميشود كه كشتي او با امواج خروشان مواجه شده و در هم ميشكند و تمام سرنشينان غر

 يد در آخرت از اجر و ثواباست و شا اگرچه نيت نيك دارد ومقصد او كسب رضاي اهلل 
 قاصد.ما و همحروم نگردد اما امور دنيا مطابق اسباب و مسببات جريان مي يابد، نه بر وفق نيت 

 : دليل مشروعيت حذر از قرآن کريم

 اهلل متعال به پيامبرش ميفرمايد :  -688
              

            

            

                 

              /النساء(10) 
نماز  ة[ اقام به جماعت براى آنان ] ، و [ ميان آنان باشى خطر عرصه نبرد و هنگامي كه در ] و» 
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، همراهت به نماز  كه الزم است سالحشان را برگيرنديبايد گروهى از رزمندگان در حال ، پس كنى
[ بايد  اتصال به جماعت به پايان بردند ركعت دوم را بدون و چون سجده كردند ] ، و ايستندب
خاطر مشغول بودن به  به آن گروه ديگر كه ] . و سرتان قرار گيرند [ پشت براى حفاظت از شما ]

[ از هوشيارى  در حال نماز آنان بايد ] . و با تو نماز گزارند بيايند و ،اند [ نماز نخوانده حفاظت
چون كافران دوست  ; سالحشان را با خود برگيرند ، و [ غافل نباشند نسبت به دشمن احتياط ] و

.  باره به شما هجوم كنند ، تا يك برگ جنگى خود غفلت ورزيد ساز و ها و دارند شما از سالح
بر  را ، بر شما گناهى نيست كه سالحتان ، يا بيماريد مشقت هستيد اگر از باران در زحمت و و

براى كافران عذاب اهلل  يقيناً ; ياط خود را حفظ كنيداحت ، ولى بايد هوشيارى و زمين گذاريد
 «   اى آماده كرده است خواركننده

 . وايدثابت مينمرا  (اخذ تدابير احتياطيحذر)بصورت صريح و قاطع وجوب  هاين آيت كريم
يباشد . ير متداب گونهميكند كه خود گوياي اهميت اين بيانحتي چگونگي اين تدابير را با تفصيل 

از  آنان را وده اران ايستاماعتي از مسلمانان در عقب نماز گزه گرفتن اسلحه، امر به اينكه جامر ب
 ريديگ ش كه بخشي به نماز بياستند و بخشدشمن حمايت كنند، تقسيم شدن مسلمانان به دو بخ

 سلمانانمكه  به حراست مشغول شوند. امر به اتخاذ تدبير احتياطي، بيان اينكه كفار آرزو دارند
اين  ةازند، همود سده ومسلمانانرا نابغافل شوند و احتياط را كنار بگذارند و آنها يكباره حمله نمو

 وجوب اتخاذ تدابير احتياطي و برحذر بودن را نشان ميدهد . اوامر 
يت حذر ا اهممدرينجا سخناني از تفسير قرطبي نقل ميكنيم تا خوانندة گرامي بداند كه علماي 

 بسوي آن دعوت نموده اند.را درك نموده و 
 ميگويد: 

 لئَل َلحالس وأخذ رابحلذ وصاة هذا( وأسلحتهم حذرهم وليأخذوا: )وقال( أسلحتهم وليأخذوا)»
  « فرصته ويدرك أمله العدو ينال
جهت  توصياتي است كه« ليأخذوا حذرهم واسلحتهم»و « ليأخذوا اسلحتهم»چون  ياوامر »

مله حدشمن به آرزوي خود نرسد وفرصت گفته شده است تا  گرفتن سالح اخذ تدابير احتياطي
 .« را نيابد 

 بعد از آن ميفرمايد: 
 فبْي مقصودهم، إَل اليصلو  السَلح أخذ عن غفلتكم الكافرون وأحب تَن أي( كفروا  الذين ود)»

 أوَل هناَل وَل،َلا دون الثانية فةالطائ ِف احلذر وذكر السَلح، ِبخذ اَلمر ِف احلكمة وجه ِبذا تعاَل هللا
 « احلذر ِبخذ

بر يعني كافران آرزو دارند كه شما از سالح و احتياط غافل شويد و آنها « ود الذين كفروا» 
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حكمت امر به اتخاذ سالح را بيان  جمله،حمله نموده به مقصد خود برسند. و اهلل متعال با اين شما 
ل بيشتر مهم وانمود كرده است چه ، و ذكر حذر در مورد دسته دوم را نسبت به دستة اونموده 

 «آنها سزاوارتر به اخذ احتياط اند 
 امام قرطبي در ادامه ميگويد : 

 إَل ويوصل َللباب،ا ذوي ينجي ما كل  واَتاذ اَلسباب، تعاطي على دليل أدل البة هذه وِف»
 «   الكرامة دار ويبلغ السَلمة،

را  انسان ب و اتخاذ تمام وسايلي است كهاين آيت دليل قاطعي بر وجوب استفاده از اسبا» 
 .« نجات بخشيده و با سالمت به منزل رسانده و به دار كرامت موصول ميگرداند 

 و در اخير ميگويد : 
د التأهب و َتکيدل علی و هذا ي يقظْي وضعتم السَلح او َل تضعوهأی کونوا مت» خذوا حذرکم » 

 ءه مصاب قط إلی من تفريط ِفش ما جاسَلم ، إن اْليألحوال و ترک األستاحلذر من العدو فی کل ا
 1« حذر 
اشيد . گذاشته بنيعني بيدار و با خبر باشيد . سالح تانرا گذاشته باشيد و يا « خذوا حذركم » 

اً د . يقينيباشاين امر دال بر تأكيد آمادگي و محتاط بودن از دشمن در هر حالتي و ترك تسليمي م
 «مواجه نشده است مگر در نتيجة كوتاهي در حذر و احتياط  لشكر به مصايب زيانباري

 اهلل متعال ميفرمايد :  -689
             /النساء(1) 
ا رنگى خود برگ ج ساز و ها و ح[ سال آماده باشيد و در برابر دشمنْ مهيا و ! ] اى اهل ايمان» 

 «  كنيد حركت[  به سوى جنگ با دشمن جمعى ] ، پس گروه گروه يا دسته برگيريد
دين  دفاع از درين آيت مومنين مخاطب قرار گرفته و به جهاد عليه كفار و خروج در راه اهلل و

ء دين و اعالي كلمة اهلل الهي امر شده اند. اهلل متعال اهل طاعت خود را امر نموده است كه به احيا
كامل از دشمن بدون تحقيق و شناخت در عين حال ايشان را دستور ميدهد كه  قيام نمايند و

اسلحة  نوع وافراد تحقيق نموده و از تعداد  دشمنه قبل از آن در مورد دست به حمله نزنند. بلك
ايند. اتخاذ چنين داخل شدن در جنگ را تعين نمشان معلومات كافي بدست آورده و چگونگي 

 2تدابير احتياطي سبب ثبات بيشتر تان ميگردد . 
 :  دليل مشروعيت حذر از سنت نبوی

در سنت نبوي شواهد زيادي وجود دارد كه مشروعيت و لزوم احتياط و حذر را براي  -690
د، نمسلمانان و مخصوصا براي دعوتگران كه هميشه در معرض دسايس كفار و منافقين قرار دار

====================================================== 

 373 - 371ص 5تفسير قرطبي ج -1
 273ص 5تفسير قرطبي ح -2
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 بت ميسازد.ثا
ِمِنْيا  أُمي  عااِئشاةا  عانإ »اول:  ا الإُمؤإ  ب ايإتا  ِتا َياإ  أانإ  واساليما  عالايإهِ  اَّلليُ  صاليى اَّلليِ  ولُ راسُ  ِطئُ ُيإ  َلا  كاانا   قاالاتإ  أان يها

رٍ  أاِب  راةً  إميا الن يهاارِ  طاراِفاإ  أاحادا  باكإ ِإميا ُبكإ مُ ا كاانا   اإذا  حاَّتي  عاِشييةً  وا  عالايإهِ  اَّلليُ  صاليى اَّلليِ  ِلراُسولِ  ِفيهِ  ُأِذنا  ياليذِ  لإي اوإ
راةِ  ِف  واساليما  جإ ُُروجِ  اِلِإ ِ  ِمنإ  ماكيةا  ِمنإ  وااْلإ را  ب اْيإ ِمهِ  يإ ظاهإ َنا  ق اوإ  ِف  اِبِلإااِجراةِ  ليما واسا  عالايإهِ  اَّلليُ  صاليى اَّلليِ  راُسولُ  أاَتا
رٍ  أابُو راآهُ  اف الامي  قاالاتإ .  ِفيهاا َياإِت  َلا  كاانا   سااعاةٍ   السياعاةا  ِذهِ ها  واساليما  عالايإهِ  اَّلليُ  ىصالي  اَّلليِ  ولُ راسُ  اءا جا  ماا قاالا  باكإ

رٍ با  أابُو لاهُ  َتااخيرا  داخالا  ف الاميا قاالاتإ .  حاداثا  أِلامإرٍ  إَلي   واساليما  هِ عالايإ  اَّلليُ  صاليى اَّلليِ  راُسولُ  جالاسا فا  رِيرِهِ سا  عانإ  كإ
رٍ  أاِب  دا ِعنإ  والايإسا  ِِت  أاَنا  إَلي  باكإ رٍ  ِب أا  بِنإتُ  أاْساااءُ  واُأخإ رِجإ  ليما واسا  عالايإهِ  اَّلليُ  صاليى اَّلليِ  لُ و راسُ  ف اقاالا  ، باكإ  عاّني  أاخإ

اكفِ  ؟ ذااكا  مااوا  اب إن اتاايا  ُُهاا إّنياا اَّلليِ  راُسولا  َّيا  ف اقاالا  ؛ ِعنإداك مانإ   ِف  ِل  أاِذنا  قادإ  اَّلليا  إني  الا ف اقا  واأُميي أاِب  دا
ُُروجِ  راةِ  اْلإ جإ  « وااِلِإ
ين دووقت را در آمدن به خانة ابوبكر ا از عايشه رضي اهلل عنها روايت است كه رسول اهلل »

 تا آنكه ردندتغير نميداد كه يا از طرف اول صبح مي آمد ويا در تاريكي بعد از شام تشريف مي آو
رايش باجازة هجرت و خارج شدن از مكه و از بين قومش  روزي فرارسيد كه براي رسول اهلل 

چ كه ايشان هي در آنروز در چاشت روز به خانة ما آمد و اين ساعتي بود داده شد . پس رسول اهلل 
مده است مگر درين ساعت نيا وقت نزد ما نيامده بود . چون ابوبكر او را ديد گفت : رسول اهلل 

ت خود كنار از تخ افتاده است . چون به خانه داخل شد ، ابوبكر بخاطر حادثة كه جديدًا اتفاق 
س روي آن نشست . درآن وقت نزد ابوبكر جز من و خواهرم )اسماء( ك رفت و رسول اهلل 

 ا دخترانمول اهلل اينه: يا رسرا ازينجا بيرون كن ! ابوبكر گفتفرمود : اينها  ديگري نبود . رسول اهلل 
 ....« د شگفت : برايم اجازه خروج و هجرت داده  ادرم . پس رسول اهلل هستند فدايت پدر و م

 ة ابوبكر از دروازة كوچكي كه در عقب خان در ادامة اين داستان آمده است كه رسول اهلل 
  ل اهللبود خارج شدند و بطرف غار ثور حركت كردند و در باال شدن به غار ثور قدمهاي رسو

د و تني د از آنكه به غار داخل شدند عنكبوتي در دهنة غار جالش راخون چكان گرديد ... بع
 كبوتراني در آنجا آشيانه نمود .... 

 : له. از جمدرا ثابت ميسازياطي تاخذ تدابير اح وجوبزيادي وجود داردكه  داليلدرين حادثه 
 د.ودر چاشت روز، و آن وقتي است كه رفت و آمد مردم كم ميش آمدن رسول اهلل  -الف
ادا ازد. تا مباز ابوبكر رض ميخواهد كه غير از او كسانيكه درخانه است خارج س  پيامبر  -ب 

در  خترشداز پالن پيامبر عليه السالم اطالع حاصل كنند. و چون ابوبكر خبر داد كه صرف دو 
 خانه است، مشكلي در باقي ماندن آنها نديد.

 د.انه بود و از دروازة اصلي بيرون نشدنكه در عقب خ دروازة كوچكي برآمدن شان از -ج
اي هه آن غار به اندازة كه قدم ثور و تحمل مشكالت بخاطر رسيدن ب در غار مخفي شدن -د

 مبارك شان خود آلود شد.
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ر دمركرد كه انكبوت را امر نمود تا در دهانة غار جالش را بتند. ودو كبوتر را عاهلل متعال  -هـ 
 از آن غار دور سازد.  را مشركينتوجة آنجا آشيانه بسازند . تا 

بريل جثابت است كه چون قريش عزم قتل پيامبر عليه السالم را نمودند،  در سنت نبوي -691
 عليه السالم نزد پيامبر عليه السالم آمده و گفت:

ِذهِ  تاِبتإ  َلا »  لاةا  ها ةٌ عا  كااناتإ   مياف الا  الا قا .  عالايإهِ  تاِبيتُ  ُكنإت  اليِذي ِفرااِشك عالاى الليي إ تاما  اللييإلِ  ِمنإ  تاما  ُعوااجإ
ِبهِ  عالاى ان ا   اَّلليِ  ُسولُ را  راأاى اف الامي  عالايإهِ  ف اياِثُبونا  ي اناامُ  ماَّتا  ي ارإُصُدوناهُ  ابا  عالاى َناإ  طااِلبٍ  أاِب  بإنِ  ِلعاِليي  قاالا  ُهمإ ماكا

ا بِبُ رإِدي واتاساجي  ِفرااِشي ضارِ  هاذا اخإ ءٌ  كإلايإ  ُلصا ياإ  لانإ  فاِإنيهُ  ِفيهِ  ف انامإ  ، األإ ُهمإ  راُههُ تاكإ  شايإ  «  ِمن إ
ه . چون شب تاريك شد آنها بمخواب  امشب ، مشب در بستري كه هر شب ميخوابيديا» 

و آنها ود بخواب بر جمع شده و به ترصد مشغول شدند تا آنكه رسول اهلل  دروازة رسول اهلل 
فت امشب گ در آن مكان ديد ، به علي  راآنها اهلل دستجمعي بااليش حمله كنند . چون رسول 

آنها  طرف خود بكش و بخواب . به يقين بدان كه از يدر بسترم بخواب و شال سبز رنگم را باال
 « هيچ ضرري به تو نميرسد 

از خانه بيرون شده و مشت خاكي را گرفت و در حاليكه اهلل متعال چشم هاي آنها  رسول اهلل 
 1، از نزد شان گذشته و آن خاك را بر سرهايشان پاشيد . را بسته بود 

در روزگاري كه در مكه بود براي اداي نماز به دره رفته و دور از  اصحاب رسول اهلل  -692
 2انظار قوم نماز ميخواندند.

 : ضرورت به حذر

د يك عمل مشروع است ، اين سؤال پييش مي آيبر حذر بودن  هكبعد ازينكه دانستيم  -693
 ؟تدابير واجب است اتخاذ چنينآيا داعي ضرورتي به آن دارد؟ آيا در صورت ضرورت كه 

دارد. چنانچه اگر در  در جواب بايدگفت كه؛ بلي! در بعضي حاالت داعي به آن احتياج
مانند جوامع بت پرست افريقا و آسيا قرار داشته باشد و اشراف و درباريان بدسيسه  جوامع كفري

عوت موانع ايجاد كنند و يا كه در راه نشر د دميخواستنتو مصروف بوده و پردازي برضد ا
زيرا دن و رعايت احتياط واجب ميباشد .دكه او را از بين ببرند. درين حاالت برحذر بوميخواستن

درحاليكه خود را به هالكت او گرديده و جهاد منقطع ميگردد .  ترك احتياط منجر به هالكت
دفع بخاطر نات تحرز از آن امر غير جايز است. پس به كار گيري اسباب انداختن با وجود امكا

رفت و آمد آزادانة داعي در نقاط مختلف بخاطر نشر دعوت هالكت واجب ميباشد . همچنان 
اسالمي و سهم گيري در هدايت مردم كار نيك و خير كثيري است كه به ترك احتياط و حذر و 
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زم است كه براي بدست آوردن اين هدف نيز تدابير هالك شدن او از دست ميرود . لذا ال
 احتياطي را فراموش نكند . 

 :  حذر بودن و توکل بر هللا متعالبر

ي و هوشياري و خود را حفاظت ايد اين نكته واضح گردد كه اخذ اسباب احتياطب -694
 ةاحتياط از جمل و نبوده و منافي با توكل نميباشد. زيرا حذر بر اهلل  ياعتمادبي به معناي  كردن

عتماد البي، منافات ندارد. ولي اطمينان قاسباب است و بكار گيري اسباب به هيچ صورت با توكل 
 ست. اوستال اتحت ارادة اهلل متع وابستگي به اسباب جايز نيست. زيرا اسباب و مسببات تماماً و

ب ر آن مرتبج را ميدهد و نتايكه اسباب را برابر ميسازد و اوست كه انسان را به اخذ اسباب توفيق 
نچه را و آ ميسازد. اگر بخواهد نتايج آنرا سلب ميكند. پس هرچه را اهلل متعال بخواهد ميشود

 نخواهد واقع نميشود. 
 ي قلب اوست ولاوده مسلمان بايد اسباب را بكار ببرد زيرا اهلل متعال به اخذ اسباب امر نمپس 

ويا باشد. گ ه اواشته و هميشه و در هر حالتي متوجه و متعلق باهلل متعال اعتماد د هميشه بايد بر
ا رو دانه  يزنداينكه هيچ سببي را به كار نبرده است. مثال او چون دهقاني است كه زمين را شخم م

كار ابي كه باسب برمادش تنها بر اهلل متعال است نه ميكارد و از آن سرپرستي ميكند. بعد از آن اعت
 انداخته است. 

سباب و امام هجرت ت يامبر عليه السالم نيز چنين بود. ايشان در هنگاملت سيد المتوكلين پحا
اد و احد اعمتوهلل اقدامات احتياطي را اخذ نمودند اما اعتماد و توكل شان بر اسباب نبود بلكه بر ا

يات حاحساس ترس نموده و از رسيدن گزندي به  توكل داشتند. لذا زمانيكه ابوبكر صديق 
 فرمود:  احساس حزن و اندوه مينمود، رسول اهلل  رسول اهلل 

                 /(40)التوبه 
همان  ، ودند[ ب ثور نزديك مكه ، آن زمان هر دو در غار ] در حالى كه يكى از دو تن بود»  

 «  با ماستاهلل  : اندوه به خود راه مده زمانى كه به همراهش گفت
آنها را  بر معيت و نصرت الهي بود كه شامل حال شان شد و و توجه رسول اهلل  دپس اعتما

 حفاظت كرد، نه بر اسباب و اقداماتي كه اخذ نموده بودند.
 : انواع حذر

يادي زبايد از آن احتياط كند، انواع و اقسام ر حذر بودن و جهاتي كه داعي مسلمان ب -695
 يرويپدارد. مانند برحذر بودن از معصيت، حذر كردن از فتنة اهل و فرزند، حذر كردن از 

 ن... ان و كافراخواهشات، برحذر بودن از منافق
 :  به عرض برسانيمدر مورد هر كدام اينها درينجا الزم ميدانيم كه سخنان كوتاهي 
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 : ز معصيتبرحذر بودن ا
 اهلل متعال ميفرمايد :  -696

      (/آل عمران8) 
 «   دارد [ خود بر حذر مي  عذاب شما را از ] اهلل» 

ار روردگعث خشم پاعمالي را مرتكب نشويد كه باعني از عقاب و عذاب او بر حذر باشيد و ي
  هميشهي اهللصرت و تأييد او را از دست بدهيد. داعي الگرديده و عذاب او بر شما فرود آيد و ن

از وي  عاليتازين حذر ميكند كه مورد غضب او تعالي قرار گرفته و نصرت، مدد و تأييد و حفظ او 
رتكاب اعمالي ابر اساس بندگي خالص استوار داشته واز  قطع گردد. لذا هميشه تعلقش را به ا هلل 

 عمال خودقب ادد، هميشه اجتناب ميكند. او هميشه اهلل متعال را مراكه سبب خشم اهلل متعال ميگر
يي، خود نما دانسته و در هر حالتي زواياي نفس خود را وارسي ميكند تا مبادا جراثيم رياء، خود

ن آدر  پسندي و خود بزرگ بيني، منت گذاشتن بر مردم بخاطر دعوت و ساير ناپاكي هاي معنوي
 اند.مي منتعال كه عالم آشكار و پنهان است، هيچ امري بر وي پوشيده جاي نگيرد. زيرا اهلل م

            /البقره(5) 
  «  يزيد[ او بپره مخالفت با بنابراين از ] ; داند آنچه در دل داريد مي اهلل  بدانيد كه و» 

 : رزندانحذر از اهل و ف
 هل و عيال چنانچه در بعضي روايات آمده است، سبب جبن و بخل ميگردد. ا -697

بذل مال در راه  ز ميدارد وبا داعي را از جهاد در راه اهلل احياناً زيرا محبت اهل و فرزندان 
ر منع جام عمل خيو ان مشكل ميگرداند. و شايد هم عمال او را از جهاد دراه اهلل  را برايش اهلل 

ا نان شانره سخنمايند، تا وسايل راحت دنيا را براي شان مهياء سازد. و او تحت تأثير قرار گرفت
بيعي طسخنان اهل و عيال مشابه با فعل دشمن انسان ميگردد و  است كه بپذيرد. درين صورت

 از دشمنان بر حذر بوده و خود را از دسايس آن نجات دهد. بايد هر شخصي است كه
             

         /(14)التغابن 
اجراى  ما ازبازداشتن ش به علت فرزندانتان ] ! به راستى برخى از همسران و اى اهل ايمان» 
نان آ[  جاى هاى بى عمل به خواسته بنابراين از ] ; [دشمن شمايند پيامبر واهلل  هاى فرمان

نان را آردن كسرزنش  پوشى كنيد و [چشم دهند رنجى كه به شما مي  از آزار و اگر ] ، و بپرهيزيد
 اهلل زيرا ; [ دده كرانش قرار مي  هم شما را مورد الطاف بىاهلل  از آنان بگذريد ] ترك نماييد و

 «   مهربان است بسيار آمرزنده و
 ابن العربي عداوت شانرا چنين شرح ميكند: 
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يكه زمان دشمن در ذات خود دشمني نميكند، بلكه با اعمال و افعال خود دشمني ميكند. پس»
ند آي اب ميزن و فرزند عملي را مرتكب شدند كه مشابه عمل دشمن است ، آنها نيز دشمن بحس
 «ردد گجاد و هيچ عملي بدتر و قبيحتر ازين نيست كه ممانعتي بين بنده و عبادت پروردگارش اي

 ت . اوتفسير مينويسند كه اين آيت در مورد عوف بن مالك اشجعي نازل گرديده اسعلماي 
و زاري  با ناله ده وعيال و فرزندان زيادي داشت و هر زماني كه ارادة جهاد مينمود آنها به گريه افتا

 ميگفتند : ما را به كي ميگذاري!!
 باآلخره قلب او را رأفت و ترحم فرا گرفته و از رفتن به جهاد منصرف ميشد . 

نند خود د ميكوده و از ممانعتي كه از جهاگر بايد از جهالت اهل و فرزندان بر حذر بتپس دعو
  را برهاند.

 :  حذر از پيروي خواهشات
ين دليل ايروي خواشهات بر حذر باشد و نبايد به از لغزيدن به متابعت و پ دعوتگر بايد -698

ه ترك كرد ق راكه طرفداران دعوت را زياد ميسازد و يا زمينه را براي نشر دعوت آماده ميسازد، ح
ز طريق روان اپيروي از خواهشات مردم بپردازد. زيرا دعوت بسوي اهلل ضرورتي به افزايش پيبه و 
 ق و راضي ساختن آنها به اعمال و اقوال باطل، ندارد. ت به حيانخ

 اهلل متعال پيامبرش را امر نموده ميفرمايد: 
            8    

             5     

    /المائده(4) 
پيروى  نى آناناز هواهاى نفسا ، و نازل كرده است داورى كناهلل  ميان آنان بر طبق آنچه و» 
 ، سترده اكبه سويت نازل اهلل  ا تو را از بخشى از آنچهاز آنان برحذر باش كه مباد ، و مكن

 به را  نانآ  خواهدمي اهلل كه بدان گردانند، روى ات[ حكيمانه . پس اگر]ازداورى منحرف كنند
 «  اند مسلماً بسيارى از مردم فاسق و ; ازات كندجاى از گناهانشان م پاره  سبب 

ت در مورد گروهي از احباري يهود نازل شده اين آيامام قرطبي در تفسير خود مينويسد : 
آمده و مسلمان شدن خود را اظهار  كه نزد رسول اهلل  دسيسه كردنداست. آنها بين خود چنين 

آمده و  خواسته هاي شانرا بپذيرد. با اين پالن نزد رسول اهلل  كنند. بشرط اينكه رسول اهلل 
داني و اگر ما مسلمان شويم تمام يهود مسلمان ميشوند. جايگاه و مقام ما را در بين يهود مي»گفتند: 

اما ما با فالن قوم دشمني داريم، پس نزد تو به محاكمه مياييم و تو به نفع ما فيصله صادر كن، بعد 
از  همه مسلمان ميشويم و با مسلمان شدن ما تمام يهود نيز مسلمان ميشوند. رسول اهلل ااز آن م
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 1 متعال اين آيت را نازل كرد.د داري كرد. اهللقبول اين درخواست شان خو
 حذر از منافقين و کفار:

ا منافقين خالص اند و عدة ديگري متعددي دارند. بعضي از آنه صنافمنافقين ا -699
و ي ين نزديكنافقمسلماني خود را با اوصاف منافقين ملوث نموده اند. و عدة كمتر و عدة بيشتر با م

ضرر  تر ازز ناحية منافقين متوجه اسالم و مسلمين ميشود، خيلي بزرگدارند. ضرري كه ادوستي 
فاق ر پردة ندمنافقين اصلي كفار بر همگان آشكار است، اما چهرة عقيده و عمل كفار است . زيرا 

 د وندهوش نگه است. بنابرين دعوتگران مسلمان بايد از منافقين حذر نموده به سخنان شان پوشيد
 . دند و دسايس شانرا بي اثر سازننفوذ شان را ببند ده و راه هايبر آنها اعتماد نكر

 اهلل متعال آنها را چنين معرفي مينمايد :
                

                /(4)المنافقون 
اگر  ، و رد[ تو را به شگفت آو وقار از آراستگى و ظاهرشان ] چون آنان را ببينى جسم و» 

وچى پاز  ماا دهى ] [ به سخنانشان گوش فرا مي  جذابيّت كالم به علت شيرينى و سخن گويند ]
هر  .هاى خشكى هستند كه به ديوارى تكيه دارند  [ گويى چوب دورويى مغزى و ، سبك باطن

 ; بكشد آنان را اهلل ; از آنان بپرهيز ; اند . اينان دشمن واقعى پندارند فريادى را به زيان خود مي 
 «  . شوند [ منحرف مي  ، از حق به باطل با ديدن اين همه داليل روشن چگونه ]

؛ ردكان ارائه ت را از دو وجه ميتومعناي اين آي»: مينويسد « فاحذرهم»امام قرطبي در تفسير 
 . ديگري باش يكي اينكه از اعتماد كردن بر سخنان آنها و ميالن به سوي خواسته هاي آنها برحذر
 «ذر باش حبر اينكه از دسايسي كه براي فريب تو و گمراه كردن و بيراهه بردن اصحابت ميپردازند

 وسايل حذر:
ظروف و  ايد درين راستا از آن استفاده نمود، زياد بوده و نظر به اختالفوسايلي كه ب -700

موري را اثال شرايط و چيز هاييكه از آن بايد بر حذر بود، متفاوت ميباشد. درين بحث بر سبيل م
توان مي را نيز ديگري امور ،شده است و در وقت ضرورت و روايات ذكر ذكر ميكنيم كه در آثار

 به آن قياس كرد.
اشد. اشته بوثني و بت پرست بايد آنرا در نظر د وسايلي اند كه داعي بايد در جوامعاينها 

سالم را ين اچنانچه اگر گروهي از دعوتگران ميخواهند كه به جوامع بت پرست افريقايي رفته و د
 ند . به آنها تبليغ نمايند بايد وسايل ذيل را از ياد نبر

اوالً: در آغاز كار بايد كساني را پيداكند كه در امر دعوت الي اهلل بر آنها اعتماد كرده  -701
====================================================== 
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ميتوانند. تا خود را در آغاز كار از دشمنان دعوت محفوظ گردانند . اينگونه حذر و احتياط در 
ساس ترس جوامع بت پرست و كفري الزم است كه اشراف و سردمداران كفر از انتشار اسالم اح

مينمايند. مثال در جوامع بت پرست افريقا بايد اين احتياط را رعايت كنند. دليل اين نوع احتياط را در 
مسلمان شد و اسالم خود را ظاهر كرد،  سيرت نبوي مشاهده ميكنيم، زمانيكه ابو بكر صديق 

 1ايشان اعتماد داشتكساني از قوم خود را به اسالم دعوت ميكرد كه هميشه نزد او ميامدند و بر 
دور نگهداشتن  دوم: مخفي شدن و پنهان كاري بخاطر بي اثر نمودن دسايس دشمن و -702

ود دارد. چنانچه وج اذيت و آزار آنها از داعي الي اهلل. دليل اين مخفي كاري نيز در سيرت پيامبر 
 .نجات دهند در غار ثور پنهان شدند تا خود را از ضرر دشمن  ايشان با ابوبكر صديق 

 .صد نابود كردن او را دارد قاختيار گوشه نشيني و دوري گزيدن از كسانيكه سوم:  -703
 ايد : يفرمدليل جواز اين عمل را از قرآن كريم بدست مي آوريم جاييكه در مورد جوانان كهف م

              

        /الكهف(1) 
 مياهلل  ه غيرآنچ [ اكنون كه از آنان و : گفتگو با يكديگر چنين گفتند پس از مشورت و ] و »

تراند شما بگس ش برردگارتان از رحمت، پس به اين غار پناه گيريد تا پرو ايد ، كناره گرفته پرستند 
  «    آسانى فراهم آورد در كارتان آسايش و و

 طت باقت، عدم مخالگيري كامل جايز است، كنار گيري مؤپس اگر اين نوع اعتزال و گوشه 
نرا ايد آاز باب ضرورت ب براي مدت كوتاهي نيز جايز است كهمردم، و خود داري از نشر دعوت 

ه بزد. عي بايد به خود متوجه شده و به اصالح نفس خود بپردااين حالت دترك نمايد. در چن
وانع و مكه مانينمايد تا ز عبادت اهلل متعال مشغول شده در امور دعوت و برنامه هاي بعدي فكر

 .مرفوع گرددعواملي كه سبب توقف در دعوت شده است،
ركين نجات دهد. دليل فتن به سرزمين و محل امن تا خودرا از اذيت و آزار مشر -704

ر ن كفمشروعيت اين گونه حذر هجرت مسلمين بسوي حبشه است. در واقع، بيرون رفتن از سرزمي
 ريم بدونكرآن قكه ظلم و تجاوز بر داعي در آن از حد توان بيرون گردد، امريست كه اهلل متعال در 

 يتواند.وده مبراي دعوتگر بهيچ گونه انكار وترديدي ذكر نموده است كه بهترين دليل مشروعيت آن 
             8 
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   /القصص(0-1) 
ران س ! اشراف و : اى موسى [گفت و [ شهر شتابان آمد ] نقطه مردى از دورترين ] و» 

يناً من رو كه يقبرون [بي از اين شهر ! بنابراين ] كنند كه تو را بكشند تو مشورت مي  ة[دربار فرعونى ]
كشيد ظار مي[انت حوادث تلخى را كه ] نگران در حالى ترسان و( پس موسى 20.) از خيرخواهان توام
 « ( 21.) بده ت! مرا از اين مردم ستمكار نجا : پروردگارا [گفت در آن حال ، ] از شهر بيرون رفت

 اسالم سبب ظاهر كردننجم: مسلمان بودن خود را اظهار نكند. و اين در صورتيكه پ -705
 تعذيب و شكنجه قرار دهد.ميشود كه كفار مسلمانان را تحت 

 اهلل متعال ميفرمايد : 
               

                

              /غافر(8) 
ي ى را م: آيا مرد ، گفت داشت مرد مؤمنى از خاندان فرعون كه ايمانش را پنهان مي  و» 

يل ما دالشاز سوى پروردگارتان براى ترديد  بى ؟ و : پروردگار من خداست گويد كشيد كه مي  
اشد اگر راستگو ب ، و اگر دروغگو باشد دروغش به زيان خود اوست ، و روشنى آورده است

را كه  كسىاهلل  زيرا ; دهد به شما خواهد رسيد هايى كه به شما وعده مي  برخى از عذاب
 «  كند ، هدايت نمي  بسيار دروغگوست كار و اسراف

ق س آيت فوپاند. ايمان خود را ميپوش ني را بدون انكار ذكرميكند كهان مرد موماهلل متعال داست
از زين جوبا استفاده اداعي ميتواند  ودال بر جواز پوشانيدن ايمان در وقت ضرورت ميباشد. 

بدر از  درهنگام رفتن بسوي رسول اهلل  چنانچه . و حتي اسم خود را نيز پنهان نمايد صفت
زرگسالي از بجانب ديگر رفتند و در آنجا با مرد ب همراه با ابوبكر صديق  مسلمين جدا شده و

رسيد كه پادن اعراب روبرو شده در مورد قريش از او سوالهايي كردند. مرد اعرابي بعد از جواب د
 ! هستيم ما از آب « نحن من ماء»فرمودند:  شما از كدام قوم هستيد؟ رسول اهلل 

كه در گردنة  وعده گذاشتند مسلمين مدينه با رسول اهلل  وانيم كه؛عقبه ميخ در داستان بيعت
 در مني خارج مكه حاضر ميشوند. در مورد اين حادثه و بيعت كعب بن مالك كه يكي از

 حاضرين حادثه بود چنين حكايت ميكند.
خود ما كار خود را از بقية قوم خود كه مشرك بودند پنهان ميكرديم، در آن شب همراه با قوم »

خوابيديم، چون سوم حصة شب گذشت يكي يكي از منزلگاه خود بيرون شده بسوي وعده گاه با 
حركت كرديم. و مانند قطا )نوعي پرندة شبيه مرغابي سفيد است( آهسته آهسته و خيلي  رسول اهلل 
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دو زن با احتياط قدم ميگذاشتيم تا اينكه در درة نزديك عقبه جمع شديم، ماكه هفتاد و سه مرد و 
 1«نزد ما آمد نشستيم تا آنكه همراه با عباس بوديم در آن دره يكجا شده به انتظار رسول اهلل 

راگنده و دوري گزيدن از حركت هايي كه توجه كفار را جلب ميكند. ششم: حركت پ -706
 :ز يعقوب عليه السالم حكايت ميكند كه فرزندانش را چنين توصيه نمود اهلل متعال ا

                

                   

 (يوسف/)                                                                                                         
ارد تعدد و[ از يك در وارد نشويد بلكه از درهاى م در اين سفر ! ] : اى پسرانم گفت و» 
 ى شما رقمبرا اهلل اى را كه از سوى توانم هيچ حادثه [ نمي  با اين تدبير البته من ] ، و شويد

[  همه ] و،  ام [ بر او توكل كرده تنها ، ] ، حكم فقط ويژه خداست خورده از شما برطرف كنم
 «  توكل كننداهلل  كنندگان بايد به توكل

ردن مقصد وتفصيالت برنامة كه در پي تطبيق آن است. چنانچه در كهفتم: مخفي  -707
 سيرت نبوي ميخوانيم: 

را پنهان كرده و جهتي را زواتي كه بيرون ميشد ، مقصد اصلي خود در اكثر غ رسول اهلل ص»
كار به نشان ميداد كه غير از جهت مقصد او ميبود . مگر در غزوة تبوك اين كار را نكرد بلكه آش

 2...«مردم اعالن نمود . زيرا اين غزوه در موسم خيلي سخت واقع گرديد و 
 

 : قبول معاونت از ديگران  -دوم 
 از اهل خير و افراد با کفايت :استعانت 

خاطر بو  مردم برساند مهمترين هدف داعي اينست كه پيام دعوت را به زياد ترين تعداد -708
روعي مش لك خود از هر وسيلة مشروع استفاده مينمايد . يكي از وسايتحقق بخشيدن اين هدف ني

د ز استعدااوده و است كه اهل خير بمسلماناني  ، استعانت ازكه داعي ميتواند از آن استفاده نمايد 
 .و توانمنديهايي برخوردار ميباشند 

 : چنين دعاء نمود اهلل متعال از موسي عليه السالم حكايت ميكند كه 
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 1    8        /طه(-5) 
ا به او محكم ر( پشتم 30، برادرم را) ( هارون29،) ام دستيارى برايم قرار ده از خانواده و» 

سيار ريك[باز داشتن ش( تا تو را ]در ميان مشركان 32،) واو را در كارم شريك گردان( 31،) كن
  « ( 35.) يىترديد تو به ما بينا ( بى34،) وبسيار به يادت باشيم( 33،) فراوان تنزيه كنيم و

 لسالماعليه موسي عليه السالم از پروردگارش ميخواهد كه با شريك ساختن برادرش هارون 
 :او را كمك برساند و سبب اين طلب را نيز بيان ميكند كه

               

   /القصص(8 ) 
تيارم دس ر و، پس او را همراه من بفرست كه ياو برادرم هارون زبانش از من گوياتر است و» 

 «  كنند تكذيبم[ فرعونيان فرعون و ترسم ] را مي زي ; [ مرا تصديق كند در همه امور باشد تا ]
يگويم منچه را يعني وزير، معاونت كننده و تقويت كننده ام در كار دعوت باشد. و آ« : ردءاً »

ا بخوبي نم رتصديق كند و سخنانم را براي شان بيان كند. زيرا زبان فصيح تر از من دارد و سخنا
اي ستعداد هز استعانت اس داعي مسلمان نبايد هيچ ترديدي در ادرك كرده و براي آنها بيان ميكند. پ

تداري ماناو ي كندكه مسلمان با استعدادمجال دعوت داشته باشد. بلكه بايد احساس خوشمسلمين در
ر مستعد د وايت با او در پيشبرد امر دعوت سهيم ميشود. اما اگر دعوتگر از سهيم شدن مسلماني باكف

ي چون اپاكو نا خوشنودي كرد، بايد بداند كه اخالصش با انگيزه هاي ن كار دعوت احساس دلتنگي
دام رياء و خودخواهي خلط شده است، و بايد هرچه زودتر به پاكسازي اخالص و نيت خود اق

 شايد.  بگكرده و مجال را براي اشتراك مسلمانان با استعداد و امين در جهاد و دعوت الي اهلل
 ت :استعانت به مقصد کسب حماي

براي داعي جايز است كه جهت كسب حمايت، از مسلمانان كمك بخواهد تا او را در  -709
برابر كسانيكه او را آزار و اذيت نموده و از تبليغ مانع ميشوند ، معاونت نمايد . دليل اين جواز را 

قبايل  در مكة مكرمه بدست آورد . ايشان در ايام حج خود را به ميتوان از عملكرد رسول اهلل 
مختلف عرب عرضه نموده و آنها را به سوي اسالم دعوت ميكرد و ميگفت كه من پيامبر اهلل متعال 
هستم . و از آنها ميخواست كه به او ايمان آورده و از وي حمايت نمايند تا پيام الهي را به مردم 

من فرستادة اهلل بسوي  برساند . ايشان به منزلگاههاي قبايل مختلف رفته و ميفرمود :ـ  اي بني فالن
شما هستم . اهلل شما را امر ميكند كه تنها او را عبادت كنيد و چيزي را به او شريك نسازيد و بتهايي 
را كه در كنار اهلل قرار داده و عبادت ميكنيد ترك نمائيد . به من ايمان بياوريد و سخنم را تصديق 

 1« برسانم  اهلل متعال بمن فرستاده است به مردمكنيد و از من حمايت و دفاع كنيد تا پيامي را كه 
====================================================== 
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ع كنيد ت و دفابا شما بيعت ميكنم بر اينكه از من حماي» و در متن بيعت عقبه آمده بود كه : 
 «چنانكه از زنان و فرزندان تان حمايت ميكنيد 

 استعانت از غير مسلمان : 

 ه ارادةرا در مقابل كسيك احياناً داعي ضرورت به حمايت مشرك پيدا ميكند تا او – 710
مايتي حنين چاذيت و ممانعت از دعوت را دارد ، حمايت كند . اما آيا بر اي داعي جايز است كه 

 را بخواهد و يا قبول كند ؟
 اگر جواب آن  مثبت است شروط قبول آن چيست ؟

 انسلممعالوه بر آن، آيا براي داعي مجاز است كه در  پيشبرد بعضي امور دعوت از غير 
 استعانت بگيرد ؟

 جواب اين سؤالها را در فقرات ذير تقديم ميداريم .
 جواز استعانت از غير مسلمان به غرض حمايت :

هند براي داعي  مجاز است كه بخاطر حمايت و حفاظت خود از شر كسانيكه ميخوا – 711
همچنان  .كند  او را اذيت نموده و از ادامة دعوت مانع گردند ، مساعدت غير مسلمان را قبول

 رد :كائه جايز است كه چنين استعانتي را از او بخواهد . دليل اين جواز را ميتوان چنين ار
ر مقابل د اول : اين امر كامالً ثابت است كه ابوطالب تا آخرين لحظات حيات از پيامبر 

اني از او نيز هميشه ميخواست كه ابوطالب به حمايت و پشتيب قريش حمايت نمود و رسول اهلل 
د و رغم تهديي الادامه داده و در مقابل قريش از حمايت او دستبردار نشود . و بالفعل ابو طالب عل

المطلب عبد تطميع قريش از حمايت او دستبردار نشد بلكه قدمي فراتر گذاشته و بني هاشم و بني
 به رسول اهلل ذيتهاييفراخواند . زمانيكه ابوطالب وفات كرد، قريش ا را بسوي حمايت از پيامبر 

 وبوطالب كه ا رساندند كه در حيات ابوطالب حتي فكر آنرا كرده نميتوانستند . و همان سالي را 
 سال غم و اندوه ناميد . « عام الحزن» خديجه رضي اهلل عنها وفات كرد 

 غرض جلب حمايت ثقيف بسوي طائف رفت و از آنها كمك خواست به دوم : رسول اهلل 
 مايت نمايند . ح يد كه آنها پيام الهي را كه برايشان آورده است قبول كنند و از پيامبر اين ام

ايف طاز   از مقريزي آمده است كه : چون رسو اهلل « امتاع األسماع» سوم : در كتاب 
د پناه ده و راامردي از بني خزاعه را نزد مطعم بن عدي فرستاد تا  ،برگشت و به منطقة حراء رسيد

 اد . پناه د از او حمايت كند تا رسالت پروردگارش را برساند . پس او به رسول اهلل و 
ولي  .اند  چهارم : مسلمانان مهاجر از حبشه به اين گمان برگشتند كه اهل مكه مسلمان شده

اه ر پنهمينكه ديدند حالت مردم بدتر از اول است ، هيچ يك شان به مكه داخل نشدند مگر د
 صورت مخفي .  كسي و يا به
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بول نمود . پس ابن قپناه او را  پيشنهاد نمود و ابوبكر پنجم : ابن دغنه پناه خود را به ابوبكر
ي وكسي به  هيچ دغنه در مقابل قريش ايستاده و اعالن نمود كه من ابوبكر را پناه دادم ! بنابرين

 تعرض كرده نميتواند .
 علت جواز استعانت از غير مسلمان :

 مسلمان اخباريكه فوقاً ذكرشد صراحتاً داللت به جواز قبول و طلب حمايت از غير – 712
 دارد . اما علت اساسي اين جواز در چيست ؟

نگناها ضرورت به فضاي آرام و فارغ از ت در جواب بايد گفت كه ؛ دعوت بسوي دين اهلل 
ير را تعم ت كردن و ساختو عوايق و موانع در راه دعوت دارد . زيرا دعوت الي اهلل مانند كش

ير در تعم دارد . همانگونه كه دانة كاشته شده در فضاي طوفاني و گردبادهاي شديد نميرويد و
 يرسدفضاي آگنده از كش و گيرها و مصروف شدن معمار به دفع مشكالت و تجاوزات به سر نم

ست الت ه همين ع، دعوت نيز در فضاي مملوء از مشكالت و برخوردها ثمر الزم را نميدهد . ب
عداد يد تكه چون بعد از صلح حديبه فضاي نسبتاً آرام و مطمئن براي دعوت اسالمي فراهم گرد
ازي نه سزيادي به دين اسالم گرويدند . پس هدف از كسب حمايت از غير مسلمان عبارت از زمي

اعي با دنكه ايبراي نشر دعوت و ايجاد امكانات الزم براي نقل و حركت آزادانة داعي ميباشد نه 
ند وع ككسب حمايت از غير مسلمان به راحت و لذت دنيا دست يافته با مشركين به مداهنت شر

 ان نمايدلمان. قبول اين حمايت شبيه اينست كه مشركي اقدام به دور ساختن اشياي مضر از راه مس
 و يا دشمني كسي را از او دفع نموده و به پاسداري از او بپردازد . 

 ل حمايت از غير مسلمان :شروط قبو

اينست كه بحساب  آن از غير مسلمانيرفتن طلب حمايت و پذ شرط اساسي جواز -713
ه امبر عليه پيبارزشهاي اسالم و تنازل از مفاهيم اسالمي نباشد. به همين دليل زمانيكه ابوطالب 

 السالم گفت: 
ماك إني  ، أاِخي ابإنا  َّيا  » ا  ِل  اف اقااُلو  ، جااُءوِن  قادإ  ق اوإ ا كاذا انُوا  ِلليِذي ، واكاذا  واعالاى عالايي  فاأابإقِ  لاهُ  قااُلوا كا

امإرِ  ِمنإ  َُتاميلإِّن  واَلا  ، ن افإِسك ا قادإ  أانيهُ  واساليما  عالايإهِ  اَّللي  صاليى اَّلليِ  راُسولُ  فاظاني  قاالا  ُأِطيقُ  َلا  ماا األإ  ِفيهِ  ِلعاميهِ  بادا
اءٌ  اِذلُهُ  أانيهُ  بادا  عالايإهِ  اَّللي  صاليى اَّللي  راُسول ف اقاالا  قاالا .  ماعاهُ  واالإِقياامِ  ُنصإراتِهِ  عانإ  ضاُعفا  قادإ  واأانيهُ  ِلُمهُ واُمسإ  خا

ِيِّن  ِف  الشيمإسا  واضاُعوا لاوإ  واااَّلليِ  ، عامي  َّيا  واساليما  ا أات إُركا  أانإ  عالاى ياسااِري ِف  واالإقامارا  ، ميا امإرا  هاذا  هُ يُظإِهرا  حاَّتي  األإ
ِلكا  أاوإ  اَّلليُ  ُتهُ  ماا ِفيهِ  أاهإ ت اعإب ارا  ُثُي  قاالا  ت اراكإ دااهُ  واَلي  ف الاميا قااما  ُثُي  ف اباكاى واساليما  عالايإهِ  اَّللي  صاليى اَّلليِ  راُسولُ  اسإ  أابُو َنا

بالا  قاالا  ، أاِخي ابإنا  َّيا  أاقإِبلإ  ف اقاالا  طااِلبٍ   أاِخي ابإنا  َّيا  اذإهابإ  ف اقاالا  واساليما  عالايإهِ  اَّللي  صاليى اَّللي  راُسولُ  عالايإهِ  فاأاق إ
ب ابإتا  ماا ف اُقلإ  ، ِلُمك َلا  ف اواااَّلليِ  أاحإ ءِ  ُأسإ  1« أاباًدا ِلشايإ
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ودت ن و خماي برادر زاده ! بزرگان قومت نزد من آمده و چنين و چنان گفتند ، پس تو بر »
د كه براي گمان كر ن ! رسول اهلل رحم كن و بر من كاري را كه از توانم بيرون است تحميل مك

سليم تشمن دكاكايش نظر جديدي پيدا شده و ميخواهد كه از حمايت او دستبردار شده و او را به 
اي : »  در جوابش گفت نمايد و از نصرت و پشتيباني او احساس ضعف ميكند . پس رسول اهلل 

تا اين  ارندتاب را در دست چپم بگذكاكا ! سوگند به اهلل كه اگر آفتاب را در دست راستم و مه
ر راه دد يا من ردانامر را ترك نمايم ، هرگز آنرا ترك نخواهم كرد تا آنكه اهلل اين دين را پيروز گ

 ،دون براه افتاباگفتن اين سخن به گريه افتاده و از جايش بلند شد چ آن هالك شوم ! رسول اهلل 
:  گفتبوطالب برگشت ا و چون پيامبر در زاده برگرد! اي برا» او را نداء كرده و گفت:  ابوطالب

 تسليم زيچ چياي برادر زاده برو و هرچه ميخواهي بگو، سوگند به اهلل كه هرگز ترا در برابر هي
 « تنها نمي گذارم نميدهم و

در  تاحمايت و پناه ابن دغنه را زماني رد كه كرد كه از او خواست  همچنان ابو ابكر صديق 
 1.نماز نخواند  ر بني جمحخانه اش د دروازةديك مسجد نز
فار نجات از اذيت و تجاوز كاز غير مسلمان، حمايت  صد اصلي و اولي قبولاگرچه مق -714

 سلمانم ينده بدست داعيجايز است كه زنده ماندن فرصتهايي را در آ آن بخاطرولي باشد، مي
 ي بدستيل اين مدعا را از سيرت نبودلتا وجيبة دعوت را به صورت بهتر انجام دهد.  ميدهد

 در سيرت اين هشام آمده است كه  آورده ميتوانيم
اباهُ  ُيِصيبُ  ماا - واساليما  عالايإهِ  اَّلليُ  صاليى - اَّلليِ  راُسولُ  راأاى ف الاميا»  ءِ  ِمنإ  أاصإحا  ِمنإ  ِفيهِ  ُهوا  واماا.  الإباَلا
انِهِ .  الإعااِفياةِ  ِدرُ  َلا  واأانيهُ  طااِلبٍ  أاِب  ميهِ عا  واِمنإ  اَّلليِ  ِمنإ  ِباكا ءِ  ِمنإ  ِفيهِ  ُهمإ  ِميا مياإن اعاُهمإ  أانإ  عالاى ي اقإ ُمإ  قاالا .  الإباَلا  ِلا

ُتمإ  لاوإ  هُ  ُيظإلامُ  َلا  ماِلًكا ِِباا فاِإني  ، احلإاباشاةِ  أارإضِ  إَلا  خاراجإ قٍ  أارإضُ  واِهيا .  أاحادٌ  ِعنإدا  لاُكمإ  اَّلليُ  َياإعالا  حاَّتي  ِصدإ
 2«ِفيهِ  أان إُتمإ  ِميا ف اراًجا

يشان اديد كه اصحابش با مصايب و مشكالت زيادي مواجه اند و جناب  چون رسول اهلل » 
افيت عدر  بخاطر مقام و جايگاهي كه نزد اهلل متعال داشت و بعد از آن بخاطر حمايت ابوطالب

اي ، بر ر توانش نميباشدهيچ كاري در جهت دفع كردن و يا تخفيف اين مصايب دبسر ميبرد، و 
يچ هبر  او مملكتكه در  حكومت دارد شان گفت: اگر به سرزمين حبشه برويد، در آنجا پادشاهي

ي در شايشگكسي ظلم نميشود. و آنجا سرزمين صدق و راستي است، در آنجا باشيد تا اهلل متعال 
 «ان ايجاد كندتحالت 

عوت ی مربوط داستعانت از غير مسلمان در بعضی کارها
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: 

از غير مسلمان كمك بگيرد، اگرچه  نيز راي داعي جايز است كه در بعضي كار هاب -715
ع اطال درين استعانت ضرورت به اين داشته باشد كه او را از بعضي اجراءات مربوط به دعوت

 دهد. دليل اين جواز را از آثار ذيل بدست مي آوريم:
 گفت:  ابوبكر صديق  اول: در داستان هجرت بسوي مدينه آمده است كه

اي پيامبر اهلل! من اين دو شتر را بخاطر همين كار آماده ساخته ام. پس عبداهلل بن اريقط را كه »
راه بنمايد. پس آن دو را درين سفر تا آنها  و مشرك بود، اجير نمود مردي از بني عبدالديل بن بكر

 1« ود نگهدارد.شتر را به او سپرد تا بچراگاه ببرد و تا وقت هجرت نزد خ
به همراهي عباس بن عبدالمطلب كه در آنروزگار به دين  دوم: در بيعت عقبة دوم: رسول اهلل 

مگر ميخواست كه  اگر چه هنوز مسلمان نشده بود . عباس دندورقوم خود بود به عقبه تشريف آ
  2«و اطمينان الزم را برايش فراهم سازددر كار برادر زاده اش حاضر بوده 

در منطقة تهامه بودند و ميالن  مسلمان و مشرك قبيلة خزاعه شريك اسرار رسول اهلل »: سوم
 «پنهان نميكردند بود و هيچ امري را كه در آنجا ميگذشت از رسول اهلل دوستي شان با رسول اهلل 

3 

ارد ز استعانت از غير مسلمان در اجراي بعضي اموري ديح بر جواراين آثار داللت ص -716
شد ئن بامربوط به دعوت است. ولي بشرط اينكه غير مسلمان مورد اعتماد بوده و داعي مطمكه 

 كه او دست به خيانت و افشاي اسرار نميزند.
 ر موارددو هوشياري داعي مسلمان مربوط است كه  دورانديشيامور به البته استفادة ازين 

 رابربمسلمان موقف سالم در  ضروري از آن استفاده درست نمايد. و مشروط برينكه شخص غير
 را كه مطلع ميشود، بپوشاند. مسايليمسلمان داشته 

احيانا بخاطر قرابتي كه با مسلمان دارد، و يا بخاطر كار نيكي كه  اين اطمينان و كسب حمايت
چنانچه ابن در معامله صداقت نموده و امثال آن صورت ميگيرد .  مسلمان به او كرده است و يا

قوم   تو باعث زينت و افتخارگفت: سوگند به اهلل كه  اعالن حمايت از ابوبكر  دغنه قبل از
هستي، تو در مشكالت به كمك مردم مي رسي، اعمال نيك انجام ميدهي، از بيچارگان دستگيري 

 4اه من خواهي بود.ميكني، برگرد تو در پن
در برابر او اختيار پس هيچ ممانعتي ندارد كه مسلمان از مواقف مفيد و نيك مشركين كه 
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 ميكند، استفاده نمايد.
 

 تنظیم دعوتي :ايجاد  - سوم
ا به نظم و سيلة خوبي براي نشر دعوت بوده و در توجيه واستخدام تالشهنظم و كار م -717

ا براي زي رفرصت و امكانات پيرو هنحو مثمر در مجال دعوت تأثير خيلي زيادي دارد. و در نتيج
و پالن  نامها بدون نظام، كوششها پراگنده گرديده و حركت دعوت بدون برداعي بيشتر ميسازد. ام

وقت  ردد،صورت ميگيرد. در حاليكه اسالم دين نظام است، چنانچه نماز طي نظم خاصي اداء ميگ
 آن معين بوده و مقتدي از مام متابعت ميكند.

 همچنان ساير عبادات مانند روزه، حج و زكات....
  : ضرورت داعي به نظم

ان قبل از هر چيز به تنظيم وقت ضرورت دارد. زيرا وقت عبارت از دعوتگر مسلم -718
 كه  حيات و ارزشمند ترين سرماية او ميباشد. لذا هميشه اين حديث را شعار خودبگرداند

 «مغبون فهو يوماه استوى من »
 1« كسيكه دو روزش با هم مساوي بود او خسران كرده است » 

تري بر ين بهشد كه فردايش بهتر از مروز و امروزش بهتر از ديروز باشد. اپس داعي بايد بكو
 جيدهاساس سعي و تالشي كه در راه دعوت بخرج ميدهد، و هدايتي كه نصيب مردم ميسازد سن

 و )من سرخ شترا« حمر النعم»ميشود. زيرا هدايت يكفرد و نجاتش از دروزخ براي داعي بهتر از 
 است.( از هر چيز 
وجايبي  ي ادايبايد براي تنظيم بهتر زندگي، وقت خود را تقسيم نمايد و هر جزء آنرا براداعي 

ز كه بدوش دارد تخصيص دهد. يك جزء را براي رسيدگي بخود، بخش ديگر را براي وارسي ا
 ن نمايد.تعي اهل و عيال، بخش ديگر را براي عبادات پروردگار، بخش ديگر را براي دعوت الي اهلل

تر از بيش ف كردن وقت خود را در امور بيفايده مصرف جداً پرهيز كند. زيرا مسئوليتهاو ازمصر
ظه و ر لحاوقات است و انسان هر لحظة در معرض مرگ قرار دارد. پس بايد با قاطعيت كامل از ه

 د.ف كنهر ثانية وقت خود استفاده نموده و آنرا در اداي وجايب، مستحبات و اعمال نيك مصر
====================================================== 

نرا ء آ. و ابن ابي دنيا درمنامات و حلية األوليا د ميباش ، حديث مرفوع نيست بلکه منسوب به حسن بصري در حقيقت اين سخن  -1
 استوى من:  لقا عظني، هللا رسول يا: فقال ،منامه في وسلم عليه اهلل صلى النبي رأى يالبصر الحسن أن بلغني»به اين الفاظ نقل كرده است  : 

 «. له خير الموتف نقصأن في كان ومن صأن،نق فهو نفسه من النقصأن يتعاهد لم ومن ملعون، فهو يومه من شراً غده كان ومن مغبون، فهو يوماه
 مبر اهلل مرا موعظة كن . پيا را بخواب ديد پس برايش گفت : يا رسول  رسول اهللبرايم چنين خبر رسيده است كه حسن بصري » 

 يکهاست و كس ملعون از امروزش استفرمود كسيکه دو روزش با هم مساوي باشد او خساره كرده است و كسيکه فردايش بدتر 
 رجممت«  ست .تر ابرايش به نقصاني را در نفس خود تدارک ننمايد او زيانمند ميشود و كسيکه هميشه در زيان است مرگ
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 : اعت به نظمضرورت جم

بعضي حاالت ضرورت پيش مي آيد كه دعوت به  اشاره كرديم درچنانچه قبال -719
 شبرده شود. اهلل متعال ميفرمايد :صورت جماعي و گروهي پي

               

   /(104)آل عمران 
ار به ك ، و دعوت نمايند [ به سوى خير همه مردم را د كه ]بايد از شما گروهى باشن و »

 «   درستگارن قيناًاينانند كه ي و ; زشت بازدارند از كار ناپسند و ، و پسنديده وادارند شايسته و
ر بكوچك به دعوت مي پردازد،  اگرچهس زمانيكه جماعتي امت به معناي جماعت است. پ

 وم قواعد تما سبيل مثال در جوامع وثني افريقا رفته و مردم را بسوي اسالم فرا ميخوانند، بايد
داوم و لي ممقرراتي را كه اسالم بخاطر نظم امر نموده است، مراعات نمايند. زيرا كار اندك و

معيت يل جگنده و مقطعي ميباشد. از مظاهر عمل گروهي، تشكمنظم بمراتب بهتر از كوششهاي پرا
 هاي ديني است كه به نشر محاسن اسالم و تعليم دادن امورديني به مردم معروف اند.

 
 در اسالم: كار تنظیمي اساسات

بخاطر اجراي مؤفقانة كارهاي كه در شريعت اسالمي ات نظمي نشانه ها و اساس -720
ز د. اة جدي داشته و مراعات گردياد است كه بايد به آنها توجطرح شده است، خيلي ز دعوت

 : جملة اين نشانه ها ميتوانيم كه امور ذيل را ياد آور شويم 
ه آن مي باست كه شريعت اسال ياول: هر جماعتي بايد رئيس و اميري داشته باشد. اين حقيقت

ريف ديث شبه همين علت در حامر نموده، واقعيت ها آنرا تأييد و عقل سليم آنرا درك ميكند. 
 ميخوانيم كه:

ُهمإ أاحا  ف الإيُ ؤامِيُروا ِف  ثاةٌ ثاَلا  كاانا   اِإذا  الا قا  واسالاما  عالايإهِ  اَّللاُ  صالاى اَّللاِ  راُسولا  أانا  ُهراي إراةا  أاِب  عانإ »  «دا
 سافرون....(يب فی القوم بی داود ابا)سنن                                                                

چون  مودند :فر صلي اهلل عليه و سلمروايت است كه رسول اهلل  رضي اهلل عنهاز ابو هريره » 
 «سه تن به سفري برآيند بايد يكي را بر خود امير تعين نمايند 

لُّ  واَلا »  ثاةِ  َيِا ةٍ  ِبِارإضِ  ياُكونُونا  ن افارٍ  لِثاَلا ُهمإ  مإ عالايإهِ  أاماُروا ِإَلا  فاَلا  «  أاحادا
 (د ، عن عبدهللا بن عمرو )مسند اْح                                                            

رر مير مقاحالل نيست براي سه نفري كه در صحراء سفر ميكنند مگر اينكه يكي را بر خود » 
 «نمايند 
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 در تعليق به اين حديث ميگويد:رحمه اهلل اين تيميه  
تا تنبيه جدي در ب گردانيده است جين امير را در اجتماع كوچك و عارضي هنگام سفر واتع»

. زيرا اهلل متعال امر بالمعروف و نهي از منكر را واجب گردانيده است و مورد ساير تجمعات باشد 
 1«امارت به اتمام نميرسد. موجوديت و قوت بشرياين كار جز با 

و تنفيذ اوامر شريعت ميباشد. ابن تيميه   و رسول او اعت اهللق پذيرفتن اطمقصد از امارت، تحق
پس واجب اينست كه تعين امير را بحيث دين دانسته و آنرا وسيلة قربت به اهلل متعال » ميفرمايد: 

دانست . بايد بدانيم كه تقرب به اهلل متعال بوسيلة اطاعت از او تعالي و اطاعت از رسول اهلل 
ين وسايل قربت ميباشد . و احوال اكثر مردم در امارت زماني به فساد صورت گرفته و از بهتر

 2«ميرود كه امارت را بخاطر رياست طلبي و جمع مال ميخواهند 
دوازده تن را برايم معرفي كنيد تا هر » : فرمود به انصار  دوم رسول اهلل  ةدوم: در بيعت عقب

 3.كدام از قوم خود نمايندگي نمايد
 سي را بهكهر باري كه بخاطر جهاد و يا كار ديگر از مدينه خارج ميشد،   سوم: رسول اهلل

 نيابت خود در مدينه تعين ميكرد.
 مقصد از تعین امیر : 

ن امير و يا رئيس بر جماعت اندك و يا بزرگ اينست كه كار ها به مقصد از تعي -721
ه كيابد يزماني تحقق مصورت منظم و نسق واحد و تحت نظر يك شخص جريان يابد. اين هدف 
در  راء پيش مي آيد.جماعت از نظر رئيس خود اطاعت كنند. بخصوص زماني كه اختالف در آ

وايت كرده ر بن صامت باده عبيفايده خواهد بود. در حديثي كه  غير آن امارت و تعين امير كار
 است ميخوانيم:

ي اعإناا»  عِ  عالاى سالاما وا  عالايإهِ  اَّللاُ  صالاى اَّللاِ  راُسولا  ابا رِ  ِف  ةِ الطااعا وا  السامإ ِرَنا  َنا ُعسإ راِهناا اوامانإشاِطنا  واُيسإ  واأاث اراةٍ  واماكإ
ناا امإرا  نُ ناازِعا  َلا  واأانإ  عالاي إ لاهُ  األإ ي إ  حلإاقيِ ابِ  ن اُقوما  واأانإ  أاهإ ماةا  اَّللاِ  ِف  فُ َنااا َلا  انا كا   ُثمااحا ئِ  لاوإ  «  مٍ َلا

 النسائی ، ابب البيعه علی اثرة ( )سنن                                                                
ر خوشي و بيعت كرديم بر سمع و طاعت در سختيهاي ما و آسانيهاي ما و د با رسول اهلل » 

 ل آن استه اهناخوشي ما و بر اين اگر برما ديگران ترجيح داده شود و در امر خالفت با كساني ك
 « نهراسيم تگريزعه نكنيم و حق را بگوييم هر جاييكه باشيم و در راه اهلل از مالمت هيچ مالممنا
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يرا رع. زيرد نه در اوامر خالف شالبته اطاعت از امير در كار هاي معروف شرعي صورت ميگ
 ميفرمايند :  رسول اهلل 

  « واجالا  عازا  اَّللاِ  ِصياةِ ماعإ  ِف  ُلوقٍ ِلماخإ  ةا طااعا  َلا  لا قاا واسالاما  عالايإهِ  اَّللاُ  صالاى الناِبيِ  عانإ  عاِلييٍ  عانإ » 
 مسند اْحد()                                                                                              

ت در فرمودند : طاعت از هيچ مخلوقي جايز نيس روايت است كه رسول اهلل  از علي » 
 «امري كه در آن معصيت اهلل متعال باشد 

 :  ضرورت اطاعت
هاييكه بخصوص در كار . طاعت از امير و رئيس در هر كاري ضروري و حتمي استا -722

دي حام تا . صحابة كرميشودبراه انداخته  پيشبرد امور دعوت الي اهللبخاطر به صورت دستجمعي 
اجت حضاي ه در غزوة خندق حتي براي رفتن به قبه معنا و مفهوم اطاعت آگاه و ملتزم بودند ك

ه و مخفياند انستنكه خود را پابند اوامر رهبري نميدمنافقين  آنها ، برخالف .نيز اجازه ميخواستند
 ه خانه هاي خود مي رفتند. ابن هشام مي نويسد:ب  بدون اجازة رسول اهلل 

ود اي خهه وبخانه خارج شد قندمنافقين مخفيانه و بدون اجازة پيامبر عليه السالم از خ»
ول منين مخلص در صورت ضرورت و حتي براي حوايج ضروري انساني نزد رسميرفتند. اما مؤ

و  فع ضرورترفته و اجازه ميخواستند. بعد از آنكه براي شان اجازه داده ميشد، براي ر اهلل 
ر اجر و خاطباين كار را  حاجت خود ميرفتند و بمجرد فراغت از آن دوباره بكار خود برميگشتند و

 «ثواب اهلل متعال ميكردند
 منان فرمود:متعال در مورد اين مؤاهلل 
              

              

8               

  /(62)النور 
كه  ر مهمي ]سر كا هنگامي كه بر ، و اند پيامبرش ايمان آورده واهلل  مؤمنان فقط آنانند كه به» 

. به  روند ي [ نم او نزد از [ با پيامبر باشند تا از او اجازه نگيرند ] آورد طبيعتاً مردم را گرد هم مي 
.  نديمان دارامبرش پيا واهلل  ، آنانند كه به گيرند [ از تو اجازه مي  براى رفتن راستى كسانى كه ]

ه نان كآ، به هر كدام از  خواهند س هنگامي كه براى برخى از كارهايشان از تو اجازه مي پ
  «  ان استمهرب ه وبسيار آمرزنداهلل  زيرا ; براى آنان آمرزش بخواهاهلل  از خواستى اجازه بده و

 
 : اطاعت و مشوره
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با  اجب است كهو اي ترك مشوره نميباشد بلكه باالي رئيسمعن به لزوم طاعت از امير -723
صحابش ابا  هيچكسي بيشتر از رسول اهلل »افراد جماعت خود مشورت نمايد. علماء ميگويند: 

ند و همچنان هر فرد جماعت حق دارد كه رأي و نظر خود را ارائه ك« بيشتر مشورت نميكرد
يرت سر د عمل نمايد. چنانچه قت بشنود و اگر آنرا صواب يافت به آنرئيس بايد نظر او را بد

 نبوي ميخوانيم: 
در سال ششم هجري به مقصد اداي عمره از مدينه خارج شده بسوي مكه  رسول اهلل »

را از  در برابر ايشان موقف معاندانه گرفته و تصميم گرفتند كه رسول اهلل حركت كرد. قريش 
را خبر دهد كه  آنها ورا فرستاده  ميخواست كه عمر . رسول اهلل داخل شدن به مكه مانع شوند 

گفت: يارسول اهلل ! من از  براي جنگ نيامده است بلكه ميخواهد بيت اهلل را زيارت كند. عمر 
غدر قريش بر خود ميترسم و در مكه از بني عدي )قوم عمر( هيچ كسي نيست كه از من دفاع 

شان ميدهم كه نسبت به آنها دارم آگاه است.ولي مرد ديگري را ن شدتيكند و قريش از دشمني و
را  عثمان  است. رسول اهلل   عفان بن از من است. اين شخص عثمان تر كه در مكه باعزت

با اين پيام فرستاد كه ما براي جنگ نيامده ايم همراه طلب كرده و نزد ابو سفيان و اشراف قريش 
 1«بلكه بقصد زيارت مكه و تعظيم حرمت آن آمده ايم 

فرد كار هايي را انجام يك يث بعضي حاالت افراد بحدر كه  بياد داشته باشيمبايد  -724
ين شاهد اين ميتواند بهتر . داستان ابو بصيرناممكن ميباشد براي جماعت انجام آن ميدهند كه 

 واقعيت ميباشد.
را  حديبيه بعد از مسلمان شدن در حالي نزد مسلمانان رسيد كه آنها با قريش صلح ابو بصير

ما اند. ه و از تجاوز قريش حمايتش كندست كه بوي پناه داامسلمانان خو بسته بودند. او از
عليه  امبرمسلمانان بخاطر معاهدة صلح حديبيه از حمايت او خود داري كرده و مطابق دستور پي

جريان راه از  رد با خود بردند، اما را سليم نمودند. سران قريش ابو بصيرالسالم او را به قريش ت
يش را اي قرو در آنجا راه قافله ه شد به فرار گرديده و در كنارة بحر جايگزيننزد شان موفق 

 و جايز واراي ببست. اين عمل او كه تأثير بسزايي در زندگي قريش داشته و به نفع مسلمانان بود، 
ان لمانممكن بود. درحاليكه چنين كاري براي جماعت مسلمانان نادرست بود اگرچه به نفع مس

راي شان بد كه مسلمانان نيز با درك اين قضيه از پيامبر عليه السالم درخواست نكردنتمام ميشد. 
 ن بوده ومانابدهد. زيرا آنها افراد مربوط به جماعت مسل لياتهاي جهادي اواجازة اشتراك در عم

ز ارج اكه جماعت داشت. در حاليكه ابو بصير فرد خ همان التزامي را بايد مراعات ميكردند
 بود. تنهاجماعت و 
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درست ند كه براي افراد جماعت چنين كاري نااچنين شخصي كار هايي را انجام داده ميتو
را در بين مشركين فرستاد  در جنگ خندق حذيفه بن اليمان  اهلل  لميباشد. چنانچه زمانيكه رسو

 يتوانستمحالت به گونة پيش آمد كه محالت شان اطالع حاصل نمايد. او ميگويد: چندين بار  زتا ا
ابو سفيان را به قتل برسانم. ولي ازين كار خود داري كردم. زيرا پيامبر عليه السالم دستور داده 

 1« دوباره برگردم بمجرد كسب اطالعات الزم بودند كه كاري غير از اخذ اطالعات انجام ندهم و
 هر فردي صالحیت كار گروهي را ندارد:

ي نشر اسالم و دعوت الي اهلل به مجموعة از تراك در فعاليت هاي گروهي برااش -725
فس، بط نارزشهاي علمي و اخالقي مانند فقه دقيق، صبر جميل، وادار نمودن نفس بر اطاعت، ض

خود گذري، تواضع، قابليت منسجم شدن باديگران در مسير دعوت، قبول نظر مخالف در 
   شايد آيت ) اينها ضرورت دارد. و لصورتيكه جماعت آنرا تأييد كند، و امثا

  .....نيز به اين نكات اشاره شده است ) 
از  فردي دعوت الي اهلل وجيبة هر فرد مسلمان بوده و هر فردي به اين اعتبار كه اگر چه

وت را ي دعر امر دعوت الي اهلل سهيم گردد. وجوب فردمسلمانان است، بايد به قدر توان خود د
 ميتوان از آيات ذيل استباط كرد :

            

  /التوبه(1) 
ي نكر نهماز مردان مؤمن و زنان مؤمن دوست و كارساز يكديگرند ،به نيكي امر ميكنند و » 

 «ميكنند 
                   

   /(108)يوسف 
ى به بيناي ت وهر كس پيرو من است بر پايه بصير راه من است كه من و : اين طريقه و بگو» 
 «  يستممن از مشركان ن نقصى منزّه است و از هر عيب واهلل  ، و كنيم دعوت مي اهلل  سوى

ني جماعتي از مسلمانان ( ملكفيت )امت( يع...     اما در آيت : )
سعي  ها وگردد كه مستلزم توحيد كوششتذكر يافته است. و اين ملكفيت در حاالتي متوجه امت مي

 ا ندارد.عي رو تالش دستجمعي باشد. بنابرين، تمام افراد جامعة اسالمي توان همراهي با عمل جما
 دارد.ود نزيرا معاني و ارزشهايي كه براي اشتراك در كار گروهي الزم است، در تمام افراد وج

باشند كه دركار دعوت فردي خيل  انسانهاي نيك سيرت و صالحي وجود داشته عدة مسلماً
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طاعت در عمل گروهي را درك نكرده اند. و نظم و ا، اما مفهوم نظام و ارزش مؤفق باشند 
طاعت از اوامر رهبري اد. و نآزادي خود ميدان ايمقررات تنظيمي را نوعي قيودات غير ضروري بر

از احكام الهي دانسته و مانند د. نه اينكه آنرا پيروي نرا كسر شأن و تذليل شخصيت خود ميپندار
 د. متابعت مقتدي از امام در نماز بدانن

ها به دن آنشد كه كار مفيدي را انجام دهند. اما يكجا نچنين اشخاصي شايد به تنهايي بتوان
ونه جماعت و سهيم شدن شان در كار گروهي حتما مضر واقع ميشود. و حتي ممكن است كه نم

با او  مراههام جماعت و عدم التزام به اطاعت براي كساني شود كه و قدوة نادرستي در اخالل نظ
 در يك مجموعه مصروف كار ميباشند.

م جة عداين عمل او نتايج خيلي سهمگين و خطرناكي را متوجه دعوت ميسازد. زيرا در نتي
ر صفوف جماعت متفرق گرديده بي نظمي و هرج و مرج دامنگي ،مهنگي و التزام به نظهما

 . گيرددجماعت كار هر روز و هر كس ميمقرارت  يشود و خروج ازجماعت م
 ر بردهدراختالف و تفرق بس درينصورت مردم با خود فيصله ميكنند كه اين جماعت كه خود

است كه  التيحو اين بد ترين  !!از اصالح نفس خود عاجز اند، ميخواهند ديگران را اصالح نمايند
عي را جما عوت اسالمي و حتي از اسالم متنفر ميسازد. عملدعوت گرديده مردم را از د دامنگير

و  جزاءميتوان به ماشين بزرگي تشبيه كرد كه زماني مقصد و غرض آن حاصل ميشود كه تمام ا
، به كند قطعات آن همزمان حركت نمايد. اما اگر چرخي از آن بخواهد كه با سرعت بيشتر حركت

اعث حتما ماشين از حركت خواهد ماند و حتي ب را دارد، سريعترحركت  توان اين دليل كه
 نقصانات شديدي براي تمام دستگاه خواهد شد.

ه ايد بشثيت فرد در جماعت مانند پرزه ها و چرخ هاي ماشين بزرگ است. يبه عين ترتيب ح
 اين تصور كه فالن كار، خوب و نافع است و بر خالف نظم جماعت بسوي آن ميشتابد در

اهد ن خوث اخالل در نظام جماعت گرديده و ضرر آن بمراتب بيشتراز نفع آحاليكه عمل او باع
 ا چنانچه. امبود. شايد چنين افرادي با نيت نيك و با مقصد اجر و ثواب اين كار را انجام دهند

 .آيد بارها تأكيد نمود ايم، نتايج هر عملي در دنيا مطابق مقدمات و اسباب آن بدست مي
 

 وجايب امیر : 
ر امير و رئيس جماعت الزم است كه با همراهان خود با مهرباني و نرمي برخورد ب -726

نشان دهد. و در هر حالتي از درشتي و بد خويي  نسبت به آنهانموده عطوفت و شفقت خود را 
يي را دهد كه اجازة ارتكاب كار ها به آنهانرمي و عطوفت به اين معني نيست كه  اجتناب كند. اما

د. چون ند و آنچه را نمي پسندند ترك نماينباشد. و آنچه ميخواهند انجام دهلهي مخالف شريعت ا
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 از سوي شرع مردود شناخته شده است. ي نفسانياين خواسته ها
              

 (1)المؤمنون/

ه كهر  ن وزمي ها و ترديد آسمان ، بى كرد آنان پيروى مي  واهشات نفسانيخاگر حق از  و» 
 «  پاشيد در آنهاست از هم مي

ر كه خي احسان و نيكي با همراهان اينست كه به همان كار هايي اقدام نمايدمشخصة اصلي 
نين كار چنجام و الزم است كه در افته است، اگرچه عدة آنرا نپسندند. دنيا و آخرت شان در آن نه

 هايي از رفق و مهرباني كار بگيرد.
ايد تالش نمايد كه عزم و ارادة صف اسالمي در راه دعوت ثابت و برئيس جماعت  -727

ن آنها توا پابرجا بماند و هر آن امري كه باعث سستي در عزم و ارادة آنها و اضمحالل قدرت و
 ميشود، جلو گيري نمايد.

نيكه . زمانبوي در واقعة نقض پيمان بني قريظه مي يابيم بهترين دليل اين سخن را در سنت
ريظه ني قبمسلمانان در جنگ خندق در محاصرة مشركين قرار داشتند، اين خبر شايع شد كه يهود 

فت عهد و پيمان شانرا نقض كرده و با مشركين همدست شده اند. رسول اهلل ص براي دريا
د و رستاجبير را ف عبداهلل بن رواحه و خوات بنحقيقت موضوع، سعد بن معاذ، سعد بن عباده، 

ر خير، اگ ارد يااگر برويد و بنگريد كه آيا خبر هايي كه رسيده است حقيقت د» برايشان فهماند كه 
خود  حقيقت داشته به اشاره به من بفهمانيد و از پخش آن كه سبب شكست مسلمانان ميشود،

  «بودند، در بين مردم اعالن كنيد. دارداري كنيد. اما اگر به عهد و پيمان خود وفا
درت و كفايت هر فرد را تحت نظر داشته و در موقع مناسب از آن قرئيس بايد،  -728

 :يفرمايدملسالم ادر داستان موسي عليه فوق اينست كه اهلل متعال قاعدة استفاده نمايد. دليل جامع 
              

 ()القصص/

 ه استخدامكزيرا بهترين كسى  ; ! او را استخدام كن : اى پدر گفت دختريكى از آن دو » 
 «امين باشد  كنى آن كسى است كه نيرومند ومي

مير بايد براي هر كاري قدرت و توانايي مطرح درين آيت نظر به نوعيت عمل فرق ميكند. زيرا ا
را هميشه  خالد بن الوليد  و ابوبكر صديق  صالحترين افراد را انتخاب نمايد. چنانچه رسول اهلل 

 كار هايي صادر ميشد كه رسول اهلل  به قتال مشركين ميفرستاد در حاليكه احياناً از خالد بن وليد 
اي اهلل از آنچه خالد بن وليد كرده است من » : آنرا نميپسنديد. چنانچه در واقعة بني خزيمه فرمود

اما باز هم او را بحيث امير و فرماندة قشون اسالمي تعين مي نمودند. در مسألة آذان، بالل را « بيزارم
بالل آواز بهتر و »امر كرد كه آذان بدهد و به عبد اهلل بن زيد كه آذان را در خواب ديده بود، گفت: 
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 «خوبتر از تو دارد.
نها آچنان براي رئيس جايز است كه كار هايي را به همراهان خود عرضه نموده و از هم

د. خاب نمايانت بخواهد كه بخاطر اجراي آن خود را كانديد نمايند. و بعد از آن توانا ترين شانرا
گيرد ير را ميو فرمود: چه كسي اين شمششمشيري را بلند كرده  چنانچه در واقعة احد رسول اهلل 

ه آنها نداد تا آنكه بشمشير را  ق آنرا اداء ميكند؟ تعدادي براي اينكار بلند شدند اما رسول اهلل و ح
 شمشير را به او سپرد.  وآنگاهبلند شد   ابو دجانه
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 : بحث دوم
 

 دعوت وسايل رساندن
 

 :زمینۀ سخن 
 او مي يابد كه نجاما زماني بخوبي دعوت الي اهلل با قول، عمل و سيرت داعي رساندن -729

 ذيلر ديكه ايآنها را بسوي اسالم جذب نمايد. در بحث هقلب قدوه و نمونة ديگران قرار گرفته و 
 تفصيل صحبت ميكنيم: اين وسايل بهدر مورد هر كدام  اين عنوان خواهيم داشت

 
 
 

 اول بخش

 

 تبلیغ با سخن
 

 اهمیت سخن در تبلیغ:
ا رت. قران كريم كه انواع تمام ارزشهاي دعوت سيلة اصلي و اساسي تبليغ، سخن اسو -730

نازل  مد احتواء كرده است، كالم رب العالمين است كه بوسيلة جبرئيل عليه السالم باالي مح
گرفته  قبل از هر چيز ديگر بوسيلة سخن صورت كرده است. تبليغ رسالت از سوي رسول اهلل 

 :هرا امر ميكند ك است. چنانچه اهلل متعال پيامبر 
     8          

       /(6)التوبه 
گاه او  ، آن درا بشنواهلل  ، پس پناهش بده تا سخن اگر يكى از مشركان از تو پناه خواست و» 

نمي  [ را حقايق اين به سبب آن است كه آنان گروهى هستند كه ] ; را به جايگاه امنش برسان
 «  [ . شنيدن سخن حق مسلمان شوند باشد كه در پناه تو و دانند ] 

راي آشكار ب ليغ وش را امر نموده است كه رسالت او را با قول بانهمچنان اهلل متعال همة پيامبر
 سانند.مردم بر
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            (108س/)يون 
،  ددايت يابهپس هر كه  ; پروردگارتان براى شما آمد! يقيناً حق از سوى  : اى مردم بگو» 

،  شود  ، فقط به زيان خود گمراه مي هر كه گمراه گردد يابد و فقط به سود خود هدايت مي 
 «  من نگهبان شما نيستم و

           /(158)األعراف 
 «   شمايم ةبه سوى هماهلل  ة! يقيناً من فرستاد م: اى مرد بگو» 

 خن رسا وبا س همچنان اهلل متعال تمام انبياي گرامي شانرا امر نموده است كه رسالت الهي را
 بليغ به قوم خود برسانند . 

                 

      /األعراف(5) 
،  بپرستيد را اهلل ! : اى قوم من ، پس به آنان گفت ، نوح را به سوى قومش فرستاديم به يقين» 

 «  ترسم ، من قطعاً از عذاب روزى بزرگ بر شما مي  كه شما را جز او معبودى نيست
           (/104األعراف) 
 «  اى از سوى پروردگار جهانيانم ! يقيناً من فرستاده وموسى گفت: اى فرعون» 
افل غت سخن گفتن در كار دعوت و تأثير كلمة نيك درين راستا يپس داعي نبايد از اهم 

 يلة اصلي رساندن حق به مردم ميباشد.سسخن و چه،بماند. 
 : ضوابط اساسي در سخن گفتن

وع واضح بوده هيچن بايدسخن  نخستين نكتة كه بايد به ياد داشته باشيم اين است كه -731
ه بعيني ممفاهيم و معلومات  نفهماند ،. زيرا مقصد از سخن گفتندر آن نباشدغموض و ابهامي 

ازي اين كالم واضح و روشن بوده و از هر نوع استعاره پرد هك است الزممخاطب است. پس 
ود آنها خبان از ميان خود شان و به ز يبركنار باشد. به همين علت است كه براي هر قومي پيامبر

 مبعوث گردانيده است.
             /(4)ابراهيم 
 پيام وحى را ، انآن زب ةبتواند به وسيل ما هيچ پيامبرى را جز به زبان قومش نفرستاديم تا ] و» 

 «  [ براى آنان بيان كند به روشنى
 .و آنها را مكلف به تبليغ واضح و آشكار نموده است تا حجت بر انسان ثابت گردد

          /(18)العنكبوت 
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 «   [ نيست پيام وحى بر عهده پيامبر جز رساندن آشكار ] و» 

د باش او نمي خاص معيار و مقياسي كه واضح بودن كالم را تعين ميكند، نفس داعي و فهم
 اشد.زيرا ممكن است كه سخني براي داعي واضح باشد اما نزد شنونده غامض و غير مفهوم ب

 كه در ذات خود واضح باشد. زيرا ممكن است كه سخن دراينست همچنان واضح بودن سخن 
ن نزد ه سخذات خود واضح باشد اما مخاطبين از آن بر داشتي كرده نتوانند. پس معيار اينست ك

 مخاطب واضح باشد. به همين علت است كه اهلل متعال فرمود:
              /(4)ابراهيم 

 پيام وحى را ، بانبتواند به وسيله آن ز ما هيچ پيامبرى را جز به زبان قومش نفرستاديم تا ] و» 
 «  [ براى آنان بيان كند به روشنى

سخن  هه اينكنو بداند و بس .فهم آنها بيان گردد. نه اينكه گويندة سخن  مطابقپس سخن بايد 
 اشد !فقط براي سخن ب

 ميفرمايند: عايشه رضي اهلل عنها در مورد سخن گفتن رسول اهلل 
مُ   كاانا » ًماكا   واسالاما  عالايإهِ  اَّللاُ  صالاى اَّللاِ  راُسولِ  كاَلا ُمهُ ي افإ  َلً فاصإ  َلا عاهُ  نإ ما  ُكلُّ   ها  « ْسِا

 ابب اِلدی فی الکَلم(ی داود ، )سنن اب                                                           
 «نست واضح و آشكار بود و هركسيكه آنرا ميشنيد مطلب آنرا ميدا سخنان رسول اهلل » 

 دارد، خالي در آن وجود تأويل هاي باطلخن بايد از كلمات و الفاظي كه احتمال س -732
ا ر ويباشد. داعي بايد هميشه بكوشد كه الفاظ و كلمات قرآني و استعمال شده در حديث نب

لي كه باط استعمال نمايد. زيرا اين الفاظ معناي محدود و مشخص داشته و از مفاهيم نادرست و
 يد: يفرمامميباشد. قرآن كريم با اشاره به اين منهج  مبراءممكن ذهن مدعو گرفتار آن گردد، 

             
   /(104)البقره 

:  بگوييد نا  و: راع [ مگوييد هنگام سخن گفتن با پيامبر ! ] ايد اى كسانى كه ايمان آورده» 
[  را مبرشپيا واهلل  هاى فرمان ] [ و آخرت ما را مالحظه كن : مصلحت دنيا و يعنى انظرنا ]
 «   اى كافران عذابى دردناك استبر . و بشنويد

ه را افاد انظرنا(در عربي معناي غلط نداشته و تقريباً همان معناي كلمة )« راعنا»كلمة  اگر چه
 هينقير و تواطر تحاين كلمه را بخدارد و يهود  ناي باطل و تحقير آميزدر زبان يهود معميكند . اما 

لمة ين كلمه، كاال مسلمانان را امر نمود كه بجاي استعمال ميكردند. پس اهلل متع به رسول اهلل 
 جت حاصلين حاداشته و براي يهود انظرنا را استعمال كنند. زيرا درين كلمه هيچ التباسي وجود ن

 د.نشو متوصل تحقير و دشنام پيامبر عليه السالمبه نميشود كه كلمة راعنا را استعمال نموده و 
 ميشود. بايد معاني آنرا توضيح دهد. تا مبادا جديدالفاظ باز هم اگر داعي مجبور به كلمات و 
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 كه در بين مردم شايع است.گردد تداعي  يمعاني باطلهمان اذهان عدة  در
 :  ضوابط عمومي در مورد گوينده

توانند ز تأني كار گرفته و در القاي سخن بر مخاطب عجله نكند تا آنها بداعي بايد ا -733
 ست بفهمند . به صورت درم داعي را الك
ِلماةٍ  ما تاكالا  ذااإِ  كاانا   هُ أانا  واسالاما  عالايإهِ  اَّللاُ  صالاى الناِبيِ  عانإ  أاناسٍ  عانإ »  َثً  أاعااداهاا ِبكا   «عانإهُ  تُ فإهاما  حاَّتا  ثاَلا

 م ثَلًَث(لبخاری ابب من أعاد الکَلاح ي)صح                                                              
كردند ، حكايت ميكند كه ايشان زمانيكه صحبت ميروايت است كه از رسول اهلل  از انس » 

 «سخن خود را سه بار تكرار ميكردند تا مطلب ايشان فهميده شود
 د: مي فرماي فصاحت بپرهيزد. رسول اهلل هار اظ گفتن و تكلف در سخن داعي بايد از -734

ُعوٍدعانإ  بإنِ  اَّللاِ  عابإدِ  عانإ »  لا  أاَلا  الا قا  لاما واسا  لايإهِ عا  اَّللاُ  صالاى الناِبيِ  ماسإ ثا  الإُمت اناطِيُعونا  كا ها )سنن «  مارااتٍ  ثاَلا
 ابی داود ، ابب لزوم السنه(

نندگان در كسه مرتبه فرمودند : تكلف  روايت است كه رسول اهلل  از عبداهلل بن مسعود » 
 «سخن هالك شدند 

ير وس و غدر كالم به معناي تكلف كردن در اظهار فصاحت و بكار بردن كلمات نامأن« تنطع»
 مفهوم نزد شنونده ميباشد . چنانچه در حديث ديگري ميفرمايند : 

قًا ماااِسُنُكمإ  ِمّنِي  مإ ق إراُبكُ واأا  ِإلاا  بُُّكمإ أاحا  قاالا  ما واسالا  هِ عالايإ  اَّللاُ  صالاى اَّللاِ  راُسولا  أانا  اْلإُشاِّنيِ  ث اعإلاباةا  أاِب  عانإ »  َلا  أاخإ
ًقاأاخإ  ماسااِويُكمإ  ِمّنِي  واأاب إعاداُكمإ  ِإلاا  أاب إغاضاُكمإ  واِإنا  ُقونا الإُمتا  ُرونا ث ارإَثا ال َلا  «  ونا الإُمت افايإِهقُ  شادِي

 مسند اْحد()                                                                                           
ديك ترين فرمودند : محبوبترين شما و نز از ابي ثعلبه خشني روايت است كه رسول اهلل » 

ز من ان اتشما به من كسي است كه بهترين اخالق را دارد و يقينا مبغوض ترين شما و دورترين 
ن سخن رة دهبر با كنارين اخالق را دارد كسانيكه بيهوده گويي ميكنند و از روي تكبدتكه آنست 

 «ميگويند و در كالم خود تكلف و تكبر مينمايند 
ده اعي بايد در جريان سخن گفتن گرفتار روحية خود بزرگبيني و تحقير مدعو نگرديد -735

صيحت نيك  و لهجة سخنانش به گونة تحدي و اظهار فضيلت و برتري نباشد . بلكه بايد با روحية
مخلص سخن گفته و تواضع و شكستگي در سخنانش آشكار  كنندة مشفق و مهربان و دوست

 .ميباشد  ع اوباشد و كلمات خود را به گونة اداء كند كه مدعو احساس نمايد كه اين سخنان به نف
مدعو  ا بهرداعي بايد با مردم به مانند كسي سخن گويد كه ميخواهد مفاهيم رسالت و دين الهي 

 يلت و علميت خود را بر ديگران ثابت نمايد . برساند، نه مانند كسيكه ميخواهد فض
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ا در بدون شك توجه داشتن به اين نكات براي داعي خيليها ضروري و مهم ميباشد . زير
بر  ثيريصورت كوتاهي  درين مسايل رابطة قلبي بين او و مدعو قطع گرديده و سخنانش هيچ تأ

 نزجراز شنيدن سخنان داعي م شنونده نخواهد داشت . بلكه برعكس مدعو را متنفر نموده و
 ميگردد . اگرچه حق هم باشد . 

انب لطف در سخن را مراعات نموده در خطاب خود كلمات و جمالتي داعي بايد ج -736
 وديت ضرا استعمال نمايد كه گوشهاي شنونده را كامال بسوي خود جلب نموده و انگيزه هاي 

ياد لهاي زم ازينگونه مالطفت و مهرباني مثاريشه كن نمايد. قرآن كرينفسش كامالً جهالت را 
 كه فرمود :  نقل ميكند مدارد. چنانچه از ابراهيم عليه السال

                   
 (4مريم/)                                                                                                            

ند توا نمي  وبيند  نمي  شنود و ! چرا چيزى را كه نمي  پدرماي :  گفت شگاه كه به پدر آن» 
 «  ؟) ! پرستى ، مي  گزندى را از تو برطرف كند هيچ آسيب و

و ست اور شده آرابطة پدري و فرزندي ياد  و ازآذر را مخاطب قرار داده ابراهيم عليه السالم 
 .ينست كه بايد به سخنانم گوش دهيا مقتضاي اين رابطهكه تلويحاً به او ميگويد 

 :در مورد هود عليه السالم مي فرمايد
                      

                                                                                                          
 (5)األعراف/

ا يد كه شمبپرست رااهلل  ! : اى قوم من ، گفت ، برادرشان هود را فرستاديم به سوى قوم عاد و» 
 . « ؟ پرهيزيد [ نمي  ها از زشتى ، آيا ] را جز او معبودى نيست

 ين خطابامخاطب قرار ميدهد. زيرا « اي قوم من»هود عليه السالم قومش را با گفتن كلمة 
ه زند بيشتر از هر سخن ديگري مورد پذيرش آنها قرار گرفته و اين احساس را در ضمير شان

 خوبي شانرا نميخواهد. ميسازد كه داعي الي اهلل از قوم خودشان بوده و جز خير و
 ربچنانچه پيام در سنت نبوي نيز مثالهايي وجود دارد كه سخنان ما را مورد تأييد قرار ميدهد.

و دعوت  و خود كه بني عبد اهلل خوانده ميشد آمده« بني كلب»عليه السالم نزد خانوادة از قبيلة 
ذاشته در تان گالي پعال اسم نيكويي بااهلل مت ! اي بني عبد اهلل»و گفت:  هخود را بر آنها عرضه كرد

 .اوريديعني شما هم نيكو كاري نموده دعوت را بپذيريد و به اهلل و رسولش ايمان بي« است
بنابرين، براي داعي جايز است كه در خطاب خود، همت و احساس بزرگي مخاطب  -737

فماند كه اين بزرگواري را بر انگيخته و به ذكر بزرگواري اصل و نسب شان بپردازد. و برايش به
خانوادگي به هيچ وجه موافق و مناسب با همنشيني با فساق و فجار نبوده و نبايد در رذايل و 
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 با صالحان و نيكوكاران باشد. مشهوات فرو رود. بلكه سزاوار اينست كه همراه و همگا
و  شويقت اشكالي ندارد به اين شرط كه داعي از حد نگذشته و هدفش هدن اين شيوربكار ب 

 ت.ترغيب بسوي طاعات باشد نه مداهنت و نفاق. و ميدانيم كه اعمال مربوط به نيات اس
وشانيدن راه با لطف و نرمي، به معناي مداهنت و نفاق نميباشد. و نه هم پسخن گفتن هم -738

 ستادعو محق و تحسين باطل و راضي بودن به آن را افاده ميكند. بلكه بخاطر تشويق و ترغيب 
ه طيب، نانكا حق را بپذيرد. نه اينكه مرض مدعو را بپوشاند. زيرا داعي مانند طيب است. همچت

نهان پرا  مريض بودن و ضرورت عالج را براي مريض پنهان نميكند. داعي نيز نبايد امراض مدعو
 مي فرمايد: از زبان موح عليه السالم چنين حكايت نمايد. اهلل متعال 

             
       /هود(5) 

ا براى شم [ تا ]،  گاه به سوى او بازگرديد ، آن ! از پروردگارتان آمرزش بخواهيد اى قوم من» 
[  حق از رمانه روى ]جم ، و رويى بر نيرويتان بيفزايدني پى در پى فرستد و باران فراوان و

 «   برمگردانيد
 و سخنان صالح عليه السالم را نقل ميكند كه به قوم خود گفت : 

               
   /الشعراء(15-150) 

طاعت اگران  از فرمان اسراف ( و150،) مرا فرمان ببريد و اهلل بترسيدبنابراين از » 
 « (152.) پردازند گرى نمي  به اصالح كنند و كه در زمين فساد مي آنهايي( 151،) نكنيد
 

 :  انواع سخن
نيه، ارد. مانند؛ خطبه، درس، محاضره، بيادل دعوت انواع و اقسام زيادي سخن در مجا -739

 مناقشه، سخن گفتن عادي و امر به نيكي و نهي از بدي و غيره. 
ز جملة اد نيز كه يكي از وسايل تبليغ بوده و نقش سخن را بازي ميكنايننوشتن نيز به اعتبار 
 سخن بحساب مي آيد.

 : خطبه

بر رف داعي يلة دعوت است كه عموما به صورت دستجمعي از طبهترين وسخطابه  -740
و  شاسدنكساني القاء ميشود كه به مناسبت خاصي تجمع نموده اند و شايد داعي هيچكس شانرا 

 يا عدة از آنها را بشناسد.
ست كه داعي مفاهيم معيني را انتخاب كرده و در مورد آن تفصيل آنفق و پيروز خطبة مؤ

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net                         دعوتاصول 

 

607  

دم را بسوي آن جلب نمايد. بهتر آنست كه موضوع خطبه رابطة مستقيم با مر ةميدهد تا توج
 اوضاع و احوال مردم داشته و با ارزشهاي عقيدة اسالمي ارتباط داده شود.

 ر ابتداءايد دبر سبيل مثال اگر در جامعة خطبه ميدهد كه تعصب قومي در آن باال گرفته است ب
در  ا جزمن اقرباي خود رةي صحبت نمايد و اينكه ماز اضرار و حكم اسالم در مورد تعصب قوم

رد طو  اسالميبرادري بر اساس فيصلة اسالم كه  به موارد حق نصرت نميكند. مسلمان بايد
 .....آنتعصب جاهالنه است، راضي باشد. و امثال 

 داعي بايد در ايراد خطبه به نكات ذيل توجه داته باشد: 
الم و ه الستطبيق عملي آن توسط پيامبر علي بوي و بهه آياد قرآني و احاديث ناستشهاد ب -1

ود مفاهيم آيات و احاديث را محسوس و مشه ،صحابة كرام. زيرا بيان تطبيق عملي 
 ميگرداند. 

عضي ميتواند كه ب استفاده نمايد وهم قرآن و حديث است در از قصه هاي كوتاهي كه -2
ازين اسلوب  چنانچه رسول اهلل يد. مفاهيم و معاني را به شكل قصه ها و مثالها بيان نما

 استفاده نموده و بر سبيل مثال ميفرمود : 

ًرا أانا  لاوإ  أاراأاي إُتمإ  قاالا  ما واسالا  يإهِ عالا  اَّللاُ  صالاى اَّللاِ  راُسولا  أانا  ُهراي إراةا  أاِب  عانإ »   ي اغإتاِسلُ  أاحادُِكمإ  بِباابِ  ن اها
مٍ  ُكلا   ِمنإهُ  قاى هالإ  مارااتٍ  َخاإسا  ي اوإ ءٌ شا  دارانِهِ  ِمنإ  ي اب إ قاىي ا  َلا  اقااُلو  يإ ءٌ  نِهِ دارا  ِمنإ  ب إ ِلكا  قاالا  شايإ  ماثالُ  فاكاذا

 لصَلة (اب فضل ابالنسائی  )سنن« اْلإاطااَّيا  ِِبِنا  اَّللاُ  مياإُحو اْلإامإسِ  الصالاوااتِ 
نزديك دروازة  كه اگرفرمودند : برايم بگوييد  روايت است كه رسول اهلل  از ابو هريره » 

بدنش  ثافاتكيكي از شما نهر باشد و او هر روز پنج مرتبه در آن غسل ميكند آيا چيزي از 
فرمودند : مثال  بروي باقي ميماند ؟گفتند : نه ، هيچ كثافتي بر وي باقي نميماند . پيامبر 
 « نمازهاي پنجگانه همينگونه است كه اهلل بوسيلة آن گناهان را محو ميكند 

 . خطبه اش را طوالني نكند  -3

ةِ  ُطولا  ِإنا »  ِههِ  نإ مِ  ماِئناةٌ  ُخطإباِتهِ  واِقصارا  الراُجلِ  صاَلا ةا  ُلوافاأاِطي ِفقإ ُطإباةا  وااقإُصُروا الصاَلا  « اْلإ
 (اْلطبة عن عمار  و)صحيح مسلم ، ابب َتفيف الصَلة                                  

ست . دن نماز و كوتاهي خطبة انسان نشان، فقاهت او در دين ابدون شك طوالني كر» 
 «  پس نماز را طوالني كنيد و خطبه را كوتاه بگوييد

 از تكرار و از دياد خطبه خود داري نمايد تا مبادا مردم را خسته سازد.  -4

يسٍ  ُكليِ   ِف  سا الناا يُذاكِيرُ  اَّللاِ  عابإدُ  كاانا   قاالا  وااِئلٍ  أاِب  عانإ »   نِ الراْحإا  عابإدِ  أاابا  َّيا  ُجلٌ را  لاهُ  قاالا ف ا  َخِا
مٍ  ُكلا   ذاكارإت اناا أاناكا  لاواِددإتُ  ُعِّن  ِإناهُ  أاماا قاالا  ي اوإ راهُ أا  أاِنيِ  ِلكا ذا  ِمنإ  مياإن ا إِ  أُِملاُكمإ  أانإ  كإ  أاَتااواُلُكمإ  ِنيِ وا

ِعظاةِ  نا  الساآماةِ  افاةا ماا  ِِباا لُنااتاخاوا ي ا  سالاما وا  يإهِ عالا  اَّللاُ  صالاى الناِبُّ  كاانا   كاماا  اِبلإماوإ  « اعالاي إ
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 هل العلم اَّيماً معلومًا()صحيح البخاری ، ابب من جعل أل                                   
ا را موعظه تنها روزهاي پنجشنبه م روايت است كه  عبداهلل بن مسعود  از ابو وائل » 

ير و ا تذكش گفت : اين ابا عبدالرحمن من دوست دارم كه هر روز ما رميگفت . مردي براي
م ه ميترسنست كموعظه نمايي ! ايشان فرمودند : يگانه چيزي كه مرا ازين كار باز ميدارد اي

نرا لت تاشما را با كثرت موعظه خسته بسازم . به همين خاطر در موعظه كردن نشاط و حا
سختگي بر  حالت ما را مراعات ميكرد از خوف اينكه  مراعات مينمايم چنانچه رسول اهلل

 « ما طاري گردد 

د در سخن واضح، بسيط و دور از تكلف بگويد. زيرا كسانيكه به سخنان او گوش ميدهن -5
 يك مستوا نبوده و قدرت علمي و فهم شان يكسان نميباشد. پس اگر اسلوب بسيط،

 دند.م از سخنان شان مستفيد ميگرجمالت كوتاه و واضح را اختيار نمايد، تمام مرد

ن مي ار شامفيد است كه خطيب سخنانش را با كلماتي آغاز نمايد كه مردم را بياد پروردگ -6
ن طبه دريراد خو آنها را انذار نموده راه هدايت را برايشان روشن سازد . و از اي اندازد.

بيان يح الچه خطيب فصانتظار نباشد كه ديگران به مدح و ثناي او مشغول شده و بگويند : 
 دف اوه بود ! چه خطيب ماهر و سخندان بود ! و جمالتي ازينگونه نثارش كنند . بلكه 
نشر  مردم اين باشد كه مردم را بسوي اهلل متعال دعوت نموده و ارزشهاي اسالمي در بين

 دورآن خاز تكرا گردد . بنابرين اگر سخني را كه قبالً گفته بود تكرار آنرا الزم ميدانست ،
عضي بداري نكند . اين اسلوب خطبه در سيرت نبوي نيز وجود دارد و قرآن كريم نيز 

 موضوعات را به صورت تكرار در قرآن كريم ذكر نموده است . 

ه و بادت نمودهميشه اين سخنش را تكرار مينمود كه : اي مردم اهلل واحد را ع رسول اهلل  -7
 هايشان خطبه يپرستيد ، دستبردار شويد . همچنان دراز تمام چيزهاييكه غير از او تعالي م

ن ر قرآدهميشه مسلمانان را به تقوا و عمل براي آخرت تشويق و ترغيب نموده است . و 
 كريم قصه هاي انبياء به تكرار ذكر شده است . 

. ب كندبهتر آنست كه خطبه اش را با سخناني آغاز كند كه توجه شنوندگان را بخود جل -8
 كه مصادف شده است و يا واقعة كه خوانده است و خاطرة كه در ذهنش چون حادثة

 گذشته است.
بشير ار وتشنوندگان را بخود جلب كرد خطبه اش را ادامه داده به انذ ةبعد از آنكه توج -9

 بپردازد .
بر داعي الزم است كه حالت رواني حاضرين را كشف نموده و درك نمايد كدام مرض  -10

است و به كدام اوامر ضرورت بيشتر دارند . پس خطبه خود را  در بين شان بيشتر شايع
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روي همان موضوعات متمركز نموده و آنرا در روشنايي اررشهاي اعتقادي اسالم شرح و 
توضيح نمايد . اگر ضرورتي به تخويف و ترهيب داشتند ، آيات و احاديثي را ذكركند كه 

از آرزوهاي طوالني بترساند و بفهماند  در آنها تخويف و ترهيب ذكر شده است . و آنها را
د . و بهترين توشة كه نكه هوشياري اينست كه قبل از رسيدن اجل توشة با خود بردار

 مسافر الي اهلل با خود ميبرد، تقوا است . 
ه نست كلذت معصيت كوتاه بوده و پشيماني و عذاب طوالني را به دنبال دارد و عاقل آ -11

و  رديدهم نگهدارد تا مؤفق به كسب لذتهاي حالل و مدام گخود را از لذت حرام بي دوا
 از عذاب هميشگي نجات يابد .

راه  وارند اما اگر ديد كه مردم مورد خطابش با يأس و نا اميدي از رحمت پروردگار گرفت -12
خته و ار انداروردگبرگشت را در برابر خود بسته ميبينند ، بايد آنها را بياد رحمت بي پايان پ

 كه اهلل متعال توبه كنندگان صادق را دوست  ميدارد .  بفهماند
                  

         /(53)الزمر 
هلل ا حمتر! از  [ بر خود زياده روى كرديد با ارتكاب گناه بندگان من كه ] : اى بگو» 

 «   ستهربان ام رزنده وزيرا او بسيار آم ; آمرزد همه گناهان را مي اهلل  ، يقيناً نوميد نشويد
نانچه چاست  همچنان احاديثي را انتخاب نمايد كه در آن از قبول توبة افراد ياد آور شده -13

 اردانشمند او  تل كرده بود ، نزد دانشمندي رفت و از او راه توبه را پرسيد .مردي كه صد ق
 هدايت كرد كه چگونه توبه كرده و به قرية ديگري سكونت اختيار نمايد . 

فهم  ر سوءداعي بايد از گفتن آيات و احاديث كه فهم آن مشكل و امكان دارد مردم گرفتا -14
ايد. رح نمآن احساس ضرورت ميكند. بايد آنرا ش گردند، خود داري نمايد. و اگر به گفتن

 تا شنوندگان به صورت درست آنرا بهفمند.
 يد.ر نماداعي نبايد بسيار سريع سخن بگويد و نبايد آواز خود را از حد ضرورت بلند ت -15
 ر ذهندشفاهي باشد. يعني در ورقي ننويسد و مطالب آنرا از قبل  بهتر آنست كه خطبه -16

 باشد. خود جمع آوري كرده 

 : درس

يل ي اكثراً شرح آيات قرآني، احاديث نبوي و يا شرح و بياني از مسادرسهاي دعوت -741
 موختنآو فقهي ميباشد. و در بيشتر اوقات تعداد كمتري در آن اشتراك نموده و غرض شنيدن 

 از ن رادرس به آنجا مي آيند. لذا اينگونه درس ها فرصت مناسبي را به داعي ميدهد شاگردا
 نزديك شناخته و رابطة خود را با آنها استحكام بخشد.
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به ه جاندعوتگري كه به حلقه هاي درس مكلف است، بايد قبال آمادگي گرفته و معلومات هم
و از پيهم كردن موضوعات بي جمع آوري نمايد. به صورت منظم و مشخص در موضوع درس 

را از  دگانشنون بي ارتباط موضوع درس ،ارتباط خود داري نمايد ٍ، زيرا ارائه موضوعات مختلف 
 اصل موضوع دور ساخته و آنها را خسته ميسازد.

ر دا قرآن رچه تفسير قرآن بهتر است كه قرآن بوسيلة قرآن تفسير گردد، زيرا آندرسهاي در 
ر دتي را نموده است. اگر شرح و بيان آي كرده است در جاي ديگري آنرا تفصيلمجمل ذكر جايي 

ابعين ه و تو اگر در آنجا نيافت به اقوال مفسرين صحابت، به سنت نبوي مراجعه كند قرآن نياف
در  ت كهرجوع كند و در درس حديث نبوي نيز همين شيوه را بكار ببرد . در درس فقه بهتر اس

 صورت توان ترجيح بين اقوال، حكم راجح فقهي را بيان كند . 
از  موده ومطابق يكي از مذاهب اسالمي بيان نو اگر توان آنرا نداشت، بايد حكم شرعي را 

نب ك جايشرح اختالفات در هر مسئله اجتناب نمايد . زيرا بيان اختالفات فقهي بدون ترجيح 
 د . وسبب تشتت اذهان شنوندگان مي ش
 :  محاضره )لکچر(

 ت بررسي گرفته، آراء و نظرياترا به صورت كامل تح يضوع معينمحاضره اكثرا مو -742
نمايد كر ملف علماء را در آن مورد نقل نموده و داليل و براهين هريك را به صورت مفصل ذمخت

 و در اخير قول راجح و مستدل را نشاندهي مينمايد . 
دف محاضرة مؤفق همانست كه هدف معيني را دنبال نموده و در پي بيان و شرح همين ه

قوال و ا ود خيلي دقيق بوده و كلماتباشد . همچنان محاضر بايد در انتخاب كلمات و جمالت خ
 عمالرا بدون سنجش و تأمل تقديم شنوندگان نكند. همچنان در جريان سخنراني خود از است
ي و عبارات و جمالت عاطفي و احساسي خود داري كند . زيرا مجال بكار بردن جمالت عاطف

وضيح و ت ان را در شرحاحساس برانگيز، معموالً خطبه ها ميباشد . او بايد بكوشد كه شنوندگ
ه بموضوعات شريك  نموده و آنها را همراه باخود به سوي هدف بكشاند و مقدمات رسيدن 

دن مود، رسيناهم نتيجة مطلوب را هر لحظه در برابر شان قرار دهد. زمانيكه قناعت ذهني آنها را فر
 به نتيجه هم براي شنونده و هم براي گوينده آسان ميشود . 

سايل محاضر را براي رسيدن به نتيجة مطلوب وضع ميكند بايد روي نكات و ممقدماتي كه 
و  اي همگانم برواضح ، ثابت و مورد قبول همگان قرار داشته باشد و از مسايلي دقيق و غير قابل فه
د ارد ، خودبوت مسايلي كه مشتبه بوده و خود آن قابليت مناقشه و اخذ و رد را داشته و محتاج به ث

 م برد . ت ناايد . كه از جمله ميتوان از مسايلي كه به معاني و مفاهيم فلسفي معروف اسداري نم
بنابرين زمانيكه محاضر ميخواهد مثالً در مورد زندگي بعد از مرگ كه يكي از اصول عقيدة 
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اسالمي است ، درسي را ارائه نمايد ، كفايت  ميكند كه انظار مردم را به پديدة مرگ و زندگي در 
ن دنيا جلب نموده و مرگ و زندگي اي را كه در عالم حيوان و نبات مشاهده ميكند در برابر همي

شان قرار داده و مثالهايي درين مورد ارائه كند تا حقيقت زنده شدن بعد از مرگ در اذهان شان 
 نزديك گردد . 

 :يد يفرماماين منهج در قرآن كريم در جاهاي متعددي بكار رفته است . چنانچه اهلل متعال 

                

           (/فصلت) 
نگامي ، پس ه بينى گياه مي  بى او اين است كه تو زمين را خشك وهاى  [ نشانه ديگر از ] و» 

ين مرده ه زمترديد كسى ك . بى برآيد ، به شدت به جنبش درآيد و كنيم كه باران بر آن نازل مي 
  « زيرا او بر هر كارى تواناست ; كند ، يقيناً مردگان را زنده مي  را زنده كرد

ه ن مردمشهود و محسوس است . زيرا ميبينيم كه زمي درين مثال زندگي بعد از مرگ كامال
ركت مين به حرد زاست و هيچ نوع گياهي ندارد . اما زمانيكه اهلل متعال باران را بر آن فرود مي آ

گردد . ز ميآمده و گياه هاي گوناگوني با رنگهاي مختلف و بوهاي متفاوت در آن ميرويد و سرسب
نده زمرگ  زنده ساخت و، همان اهلل است كه شما را بعد ازپروردگاريكه زمين را به اين گونه 

ن آنها فريدميسازد . پروردگاري كه انسان را از يك نطفة ناچيزي آفريد. پس اعاده و دوباره آ
 بمراتب از آفريدن نخست آنها ميباشد . 

              /(78)ياسين 
سى اين : چه ك [ گفت و در حالى كه آفرينش نخستين خود را از ياد برده براى ما مثلى زد ] » 

 « ؟ كند ، زنده مي  اند ها را در حالى كه پوسيده استخوان
بلكه  اشد .عالوه بر آنچه گفته شد ، داعي بايد در محاضره اش زبان خشك و بيروح نداشته ب

و  اطفيا ياد آور شدن از بعضي حقايق شريعت و عقيدة اسالمي آنرا تا اندازة رنگ عبايد ب
هاي وجداني دهد . اين تحريك وجداني و دروني هميشه بر اساس برانگيختن مفاهيم و ارزش

 ايماني در نفس ممكن است . 
 :  مناقشهبحث و 

ا ام آنهد كه هر كديگيرمناقشه و جدل اكثراً بين دو و يا چند نفر محدودي صورت م – 743
 مطرح نموده و داليل خود را ارائه ميكنند . خاص  خود را ديدگاه خود 

احياناً داعي نيز مجبور به مناقشه و و مباحثه ميگردد و اين زماني است كه او دعوت خود را به 
زد شخص ديگري عرضه ميدارد ولي مدعو بجاي اينكه دعوت اورا بپذيرد به بحث و مناقشه ميپردا

. درينصورت داعي مجبور ميگردد كه داليل و اعتراضات آنها را دفع نموده و سخنان آنها را به 
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 مناقشه بگيرد . 
كرام  نبياياقرآن كريم تصوير هاي متعددي از مناقشات و بحثهايي را ذكر نموده است كه بين 

 رمايد : و اقوامشان صورت گرفته است . چنانچه در حكايتي از نوح عليه السالم ميف

                 

                

  1          1  

                

       /(63-59)األعراف 
،  بپرستيد را اهلل ! : اى قوم من ، پس به آنان گفت ، نوح را به سوى قومش فرستاديم به يقين» 

( 59.) ترسم ، من قطعاً از عذاب روزى بزرگ بر شما مي  كه شما را جز او معبودى نيست
: اى قوم  ( گفت60!) بينيم را در گمراهى آشكار مي ت ما : مسلماً ندگفت سران قومش اشراف و

اى از سوى پروردگار  ، بلكه من فرستاده انحرافى در من نيست ! هيچ گمراهى و من
از  كنم و مي  براى شما خيرخواهى ، و رسانم هاى پروردگارم را به شما مي  ( پيام61.) جهانيانم

دى از جنس ( آيا تعجب كرديد كه بر مر62.) دانيد نم كه شما نمي دا حقايقى را مي اهلل  سوى
تا  ، و هدد[ بيم  آخرت از عذاب دنيا و خودتان معارفى از سوى پروردگارتان آمده تا شما را ]

 «  ( 63!) ؟ براى اينكه مورد رحمت قرار گيريد شما پرهيزكارى كنيد و

ي و گمراه ا پيش ميرود كه او را متهم بهبا داعي تا آنج بحثپس مدعو در جريان مناقشه و 
طقي ناقشة منمة ادجهالت مينمايد . اما داعي ازين اتهام جاهالنة مدعو نبايد به هيجان آمده و از ج

ة نوح ناقشمو شفقت و مهرباني نسبت به مدعو را از دست بدهد . چنانچه در  و آرام بيرون گردد
  عليه السالم اين امر بخوبي به نظر ميرسد .

 سكون وداعي بايد هميشه متوجه باشد كه هنگام بحث و مناقشه ، همراه با ادب ، تواضع 
 يد وصحبت نموده و از بلند كردن آواز و اظهار غيظ و غضب بر جانب مقابل خود داري نما
غ فار درهر صورتي از مستواي بلند اخالقي صحبت نموده و در حاليكه كلمات و جمالت نرم و

ه به و بكار ميبرد ، با منطق قوي و مستدل سخن بگويد و حق را واضح نمود از هرنوع درشتي
 رد : ت آواقناع جانب مقابل بكوشد . اين مفاهيم را به صورت مجموعي ميتوان از آيت ذيل بدس

                

            (125حل/)الن 
با آنان به نيكوترين  ، و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن [ با حكمت و مردم را ]» 
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نيز به  اند و ت به كسانى كه از راه او گمراه شده، يقيناً پروردگار [ بپرداز ادلهجم و شيوه به بحث ]
 «   راه يافتگان داناتر است

رد ، كتيار اما اگر مدعو بر نظر باطل خود اصرار نموده و در مقابل دعوت لجاجت و عناد اخ
آيت  اين ودر آنصورت بحث و مناقشه با او بيهوده است و داعي بايد سلسلة بحث را قطع نموده 

 كه ميفرمايد .  را بياد بياورد

                

            (108س/)يون 
،  بددايت ياهپس هر كه  ; ق از سوى پروردگارتان براى شما آمد! يقيناً ح : اى مردم بگو» 

،  شود  ، فقط به زيان خود گمراه مي هر كه گمراه گردد يابد و فقط به سود خود هدايت مي 
 «   من نگهبان شما نيستم و

             (29لكهف/)ا 
ه پس هر ك ; [فقط از سوى پروردگار شماست كه قرآن است [ حق ] سخن : ] بگو و» 

 «   هر كه خواست كافر شود ، و خواست ايمان بياورد
د يتوانمقطع كردن سلسلة بحث و مناقشه در بعضي حاالت بهترين راه و روشي است كه داعي 

ث و ند كه بحدار هاند . زيرا در جامعه عدة وجودبا استفاده از آن خود را از شر انسانهاي لجوج بر
ق فت حمناقشه با آنها هيچ نتيجة جز ضياع وقت ندارد و مقصد آنها از بحث و مناقشه دريا

عناد  واجت نميباشد ، بلكه ميخواهند ازين طريق بزرگي و چيزفهمي خود را ثابت نموده و با لج
 در مقابل دعوت اسالمي سد واقع شوند .

 در مورد اينگونه ميفرمايد : ال اهلل متع

                

   /(7)األنعام 
،  ندمس كنلخود  اى بر تو نازل كنيم كه آنان آن را با دست اى روى صحفه اگر ما نوشته و» 

 «  ! ! : اين جز جادويى آشكار نيست گويند باز كفر پيشگان مي 

 امر به معروف و نهی از منکر : 

 ف و نهي از منكر در غالب اوقات با سخن و زبان صورت ميگيرد . كماامر به معرو -744
و  ناهك گاينكه شامل دعوت غير مسلمين بسوي اسالم و دعوت مسلمان گنهكار بسوي توبه و تر
د و يگردماطاعت از پروردگار ميباشد . امر به معروف و نهي از منكر گاهي متوجة شخص معيني 

به  د كهگاهي هم يك گروه از مردم را به صورت عام مورد خطاب قرار داده و از آنها ميخواه
 احكام اسالمي عمل نموده و از اعمال غير اسالمي دستبردار شوند . 
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 .  د و ضوابطي دارد كه هر دعوتگر لزوماً بايد آنها را بدانداين شيوة دعوت قواع
 قواعد امر به نيکی و نهی از بدی :

ت درست قاعدة اول : داعي بايد معروف را كه مردم را بسوي آن دعوت ميكند ، بصور – 745
 فتههلل گهم ابشناسد . از منكري كه منع ميكند بايد آنرا بخوبي درك نمايد . حتي علماي سلف رحم

 « ناسند تي ميشامر به معروف و نهي از منكر نكنند مگر كسانيكه معروف و منكر را به درس» اند كه 
ه كواهد اين مسئله كامالً آشكار و واضح بوده ضرورتي به دليل ندارد . زيرا كسيكه ميخ
سد ناي بشبيماري را تحت تداوي خود قرار دهد الزم است كه قبل از هر چيز ديگر مرض را بخوب

واي و در وجود مريض تشخيص دهد . در قدم دوم بايد دواء را به صورت درست بشناسد تا د
ان را ميتو اعدهقمناسب تجويز كرده بتواند و به تعبير مختصر اينكه طبيب كامل و حاذق باشد . اين 

 از آيت ذيل بدست آورد : 

                   

   /(108)يوسف 
ى به بيناي هر كس پيرو من است بر پايه بصيرت و راه من است كه من و : اين طريقه و بگو» 
 «  ستممشركان ني من از نقصى منزّه است و از هر عيب واهلل  ، و كنيم دعوت مي اهلل  سوى

 و بصيرت شامل قاعدة ميشود كه در فوق ذكر نموديم . 
نرا آيم است كه داعي بايد دومين قاعده درين راستا اتخاذ روش نرم و مالقاعدة دوم :  - 746

ن ي و هاروموس مراعات نمايد . اين قاعده را ميتوان ازين امر اهلل متعال بدست آورد كه خطاب به
 فرمايد : عليهما السالم مي

                 (/44-43طه) 

پس با ( 43). [ سركشى كرده استاهلل  در برابر زيرا او ] ; هر دو به سوى فرعون برويد» 
 از و د ]ترسب[ يا  آيين حق را بپذيرد ] است كه هوشيار شود و ، اميد گفتارى نرم به او بگوييد

 «   (44[) . سركشى باز ايستد

 : ه استو سخن نرم كه در آيت فوق به آن امر شده است ، در آيت ديگر چنين تفسير گرديد
      1        /(19-18)النازعات 
( من تو 18؟) پاكيزه شوى [پاك و طغيان از آلودگى شرك و خواهى ] : مي  پس به او بگو» 

  « (19[) . از طغيان دست بردارى و كنم تا از او بترسى ] را به سوى پروردگارت راهنمايى مي 

 فق ور اين سخن در عين حاليكه حق را به صورت خيلي صريح بيان نموده است ، مملوء از
لسالم يه انرمي بوده و سبب تحريك و برانگيخته شدن نفسهاي ملوث با باطل نميگردد . موسي عل

 بعد از گفتن اين سخن ، دامنة لطف و مهرباني را گشوده و ميگويد : 
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             (/48طه) 
 مبرانپيا آيات حق و يقينًا به ما وحى شده است كه عذاب بر كسى است كه ] و مسلماً» 

 «   از آن رو برگرداند [تكذيب كند و را
يه سي علاين يك تهديد خيلي لطيف و ماهرانة است كه به فرعون صورت ميگيرد ، درينجا مو

قيق ديلي و تحذير خالسالم عذاب را به صو رت مستقيم متوجة فرعون نميسازد . بلكه با لطافت 
 « عذاب باالي كساني فرود مي آيد كه دروغ پنداشتند و روگشتاندند» ميگويد 

 وده و درصوم بپس وقتيكه اهلل متعال موسي عليه السالم را ، در حاليكه موسي عليه السالم مع
،  ميكندمر ني احفظ و رعايت اهلل متعال قرار دارد به گفتن سخنان نرم و مملوء از لطافت و مهربا
 ان نرم وسخن ديگران به هيچ صورت ازين قاعده مستثني و بيرون مانده نميتواند و بايد هميشه با

 ه السالمعلي همراه با مهرباني و لطافت با مردم مواجه شوند . زيرا هيچ دعوتگري بهتر از موسي
 بوده نميتواند و هيچ مخاطبي هم بدتر و خبيث تر از فرعون وجود ندارد . 

 ديث شريف ميخوانيم :در ح
 قاالا ِإنا الريِفإقا َلا ياُكوُن ِف اَّللاُ عالايإِه واسالاما  ِبِي صالاى النا  عانإ عانإ عااِئشاةا زاوإِج الناِبِي صالاى اَّللاُ عالايإِه واسالاما » 

ٍء ِإَلا شااناُه  زاُع ِمنإ شايإ ٍء ِإَلا زااناُه واَلا يُ ن إ  صله(تاب الرب و الکسلم ،  ح ميح)ص« شايإ
نرمي در  وفرمودند : رفق  روايت است كه رسول اهلل  رسول اهلل  زوجة گرامياز عايشه » 

بب فساد سنكه هيچ كاري نميباشد مگر اينكه آنرا مزين ميسازد و از هيچ كاري دور نميشود مگر اي
 «آن ميگردد

 و در حديث ديگري ميخوانيم كه :
 اَّللاا  ِإنا  عااِئشاةُ  َّيا  قاالا  واسالاما  عالايإهِ  اَّللاُ  صالاى اَّللاِ  راُسولا  نا أا  واسالاما  عالايإهِ  اَّللاُ  صالاى ِبيِ النا  زاوإجِ  عااِئشاةا  نإ ع»

م ح مسليح)ص«  ِسوااهُ  ماا لاىعا  يُ عإِطي َلا  اواما  فِ الإُعنإ  لاىعا  يُ عإِطي َلا  ماا الريِفإقِ  عالاى وايُ عإِطي الريِفإقا  َيُِبُّ  راِفيقٌ 
 ، ابب فضل الرفق(

ودند : يقيناً فرم روايت است كه رسول اهلل  از ام المؤمنين عايشه همسر گرامي رسول اهلل » 
هاي  كار اهلل رفيق است و رفق را دوست دارد . و درمقابل رفق پاداشي ميدهد كه در درشتي و

 «ديگري نميدهد 
فق رفهوم ممر به معروف و نهي از منكر در و بدون شك سخن نرم گفتن در دعوت الي اهلل و ا

 .  باشدكه در حديث فوق ذكر گرديده و مسلمانان را مكلف به مراعات آن نموده است شامل مي
اما ممكن است كه داعي در بعضي حاالت از شيوة نرمگويي و رفق خارج گردد . اما بروي 

جانب رفق را مراعات نمايد .  الزم است كه در بيشتر اوقات نفس خود را تحت كنترول گرفته و
 زيرا يگانه راه درست و مؤثر همين منهج ميباشد و سنت نبوي صحت آنرا ثابت نموده و پيامبر 
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 هميشه آنرا در تعاملش با ديگران مراعات نموده است . چنانچه در حديث شريف ميخوانيم : 
ُ عالايإِه واسالا صا وِل اَّللِا عا راسُ ما ي أاَنا ُأصاليِ  عانإ ُمعااوِياةا بإِن احلإاكاِم السُّلاِميِي قاالا ب اي إناا » ما ِإذإ عاطاسا راُجٌل ِمنإ الإقاوإِم ف اُقلإُت لاى اَّللا

ُ ف ارامااِن الإقاوإُم ِبِابإصاارِِهمإ ف اُقلإُت واا ثُ  نا ِبِايإِديِهمإ عالاى أافإخااِذِهمإ جاعالُوا ياضإرِبُو نُُكمإ ت انإظُُرونا ِإلاا فا اهإ ماا شاأإ أُمِييا  كإلا ي ارإْحاُكا اَّللا
َلا أاِب ُهوا واأُمِيي ماا راأايإُت ُمعالِيًما ق اب إلاهُ وا  عالايإِه واسالاما فابِ  صالاى اَّللاُ ُل اَّللاِ ُسو را ف الاماا راأاي إتُ ُهمإ يُصامِيتُوناِّن لاِكّنِي ساكاتُّ ف الاماا صالاى 

ةا  شاتاماِّن قا  واَلا باِّن ف اوااَّللِا ماا كاهاراِن واَلا ضارا  ب اعإداهُ أاحإسانا ت اعإلِيًما ِمنإهُ  ِم النااِس  الا ِإنا هاِذِه الصاَلا ءٌ ِمنإ كاَلا َلا ياصإُلُح فِيهاا شايإ
 (ضع الصَلهاملساجد و موا ، کتاب مسلم حي)صح« ِإّنااا ُهوا التاسإبِيُح واالتاكإِبريُ واِقرااءاةُ الإُقرإآِن 

  ول اهللبن الحكم سلمي روايت است كه گفت : در حاليكه من در جماعت با رسيه از معاو» 
ين با . حاضر «يرحمك اهلل » نماز ميخواندم ، ناگهان مردي از نماز گذاران عطسه زد . من گفتم 

ي من بسو گوشة چشم بمن نگاه كردند . گفتم : مادرم بر من گريه كند ! شما را چه شده است كه
ون ردند . چكروع د ؟! آنها )بخاطريكه مرا خاموش نمايند( به زدن دستها به رانهاي خود شنگاه ميكني

نمازش را   ديدم كه آنها ميخواهند كه خاموش شوم ، ناچار خاموشي اختيار كردم . چون رسول اهلل
م ، نديدشان ز ايااداء كرد . پدر و مادرم فدايش ! هيچ معلمي قبل از او و بعد از او بهتر و خوبتر 
ست اين نماز : ا سوگند به اهلل كه نه بر من خشم گرفت و نه هم مرا زد و نه دشنامم داد . بلكه گفت

 «و سخن گفتن در آن درست نيست . بلكه نماز سراسر تسبيح ، تكبير و قرائت قرآن است 
باشد . : در نظر گرفتن مصالح و مفاسد در امر بالمعروف و نهي از منكر ميقاعدة سوم   – 747

به اين معني كه سخن امر كننده به نيكي و نهي كننده از منكر بايد آگاهانه بوده و به مصلحت 
توجه داشته باشد و در عين حال توان و قدرت خود را نيز در نظر بگيرد . بنابرين اگر مصالح و 

حت آن مفاسد در امر و نهي محتمل بود بايد ببيند كه در امر و نهي اي كه صادر ميكند مصل
بزرگتر است و يا مفسدة آن بيشتر است . اگر مصلحت بزرگتر از مفسده بدست مي آمد در 
آنصورت به امرو نهي اقدام نمايد . ولي اگر مفسدة آن بزرگتر از مصالح احتمالي آن بنظر مي آمد 

 1بايد از آن خود داري نمايد كه در بعضي حاالت حتي حرام ميباشد . 
اين قاعده در مورد خلط بودن معروف با منكر ميباشد . يعني در اصل قاعدة چهارم :  – 728

مسئوليت داعي اينست كه به سوي معروف دعوت نموده و از منكرات منع نمايد . اما در بعضي 
اوقات با شخصي يا گروهي مواجه ميگردد كه معروف ومنكر را باهم خلط نموده اند و هردو را 

دوي آنرا بصورت يكسان ترك مينمايند . درينصورت داعي بايد در كنار هم عمل ميكنند و يا هر
توجه داشته باشد كه اگر مصلحت معروف بزرگتر است بايد عمل مردم را تأييد نموده و به آن امر 
نمايد . اگرچه بعضي منكرات در ضمن آن وجود داشته باشد . اما اگر عمل منكري را انجام 
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وخير وجود دارد و شر آن بزرگتر از خير آن ميباشد ، مدهند كه در ضمن آن بعضي نكات خوب 
درينصورت بايد از آن نهي كند . اگرچه خير و خوبيهاي موجود در آن فوت گردد . و اگر حكم 
آن نزد داعي واضح نبود بايد در مورد آن توقف نمايد تا زمانيكه حكم موضوع برايش معلوم 

 ص و احسان به كارش ادامه دهد . گردد . و بعد از كسب علم در آن مورد با اخال
يبة اداي وج قاعدة پنجم : تبليغ به اندازة توان و امكانات الزم است .يعني از شروط – 749

ي مكلف انهاتبليغ اين نيست كه دعوت و امر به معروف و نهي از منكر از سوي داعي به تمام انس
ه در كاريكه نيست ، چگون پيامبر  در جهان رسانده شود . زيرا اين امر كه از شروط اداي رسالت

 از توابع و دنبالة آن بحساب مي آيد واجب گردد ؟
بلكه شرط اينست كه براي تمام مكلفين امكانات رسيدن دعوت مهياء گردد . بعد از آن كه 
داعي مكلفيت خود را درين زمينه انجام داده و وجيبة كه بدوش داشت به خود اداء كرد ، آنها 

دعوت و امر به معروف و نهي از منكر تالش نميكنند ، درينصورت كوتاهي از بخاطر رسيدن 
 1«مردم است نه از داعي 

 تن : ـنوش

 ت الي اهللچنانچه قبالً تذكر داديم ، كتابت و نوشتن نيز در جملة سخن در راه دعو – 750
 نسته ايبحساب مي آيد . نوشتن در مجال دعوت به اشكال گوناگوني صورت ميگيرد . از جمل

 مايدنكه رسايل و مكتوبهايي براي اشخاص معين و مشخص نوشته وآنها را بسوي اسالم دعوت 
برساند  مگانهو يا اينكه به تأليف و نوشتن كتب و مقاالت اقدام نموده و دعوت اسالمي را براي 

 . تمام اين شيوه هاي كتابت از بهترين وسايل دعوت شمرده ميشود . 
موده و مي امر نشتن رسايل و پيامهايي به پادشاهان و بزرگان ممالك غير اسالبه نو رسول اهلل 

غيره  قس وآنها را به قبول اسالم دعوت نموده اند .چنانچه نامه هايي به كسري ، هرقل ، مقو
سوي نها را بآمين فرستادند . علماي اسالم نيز با نوشتن مكتوبها و رسايل عنواني امراء و حكام مسل

واني والي كه عن وت نموده و از منكرات نهي نموده اند . مانند رسايل امام اوزاعي معروف دع
  .مود حكومت عباسي در شام نوشته و او را در مورد اهل ذمه و مراعات حقوق آنها توصيه ن

حكام اتأليف كتاب در شرح مفاهيم و ارزشهاي اسالمي ، نوشتن بحثها و مقاالت و بيان 
 زبانهاي ن بهآل خيلي مفيد در راه دعوت ميباشد . مخصوصاً اگر زمينة ترجمة اسالمي نيز از وساي

ست ان وسيله ا ايديگر و براي كساني برابر شود كه ميخواهيم اسالم را برايشان معرفي نماييم . و ي
زشها لت از ارعمين كه ميتوان اسالم را به هزاران انساني برسانيم كه زبان عربي را نميدانند و به ه

 معاني اسالم بيخبر مانده اند .  و
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ر نظر دم را در نوشتن كتب و رسايل بايد توجه داشته باشيم كه فهم و مستواي علمي عامة مرد
ون اضح و بد، و بگيريم تا تعداد زيادي از آن مستفيد گردد . به همين منظور داعي بايد خيلي ساده

مي رح مفاهييد شاي آن بهرمند گردند . و باتكلف بنويسد تا كم علم ترين افراد جامعه نيز از مزاي
ه ديده و بل گررا در اولويت كار خود قرار دهد كه دانستن آن براي فرديكه ميخواهد به اسالم داخ

 سايلاحكام آن عمل نمايد ، ضروري و مهم پنداشته ميشود . و بكوشد كه در نوشته هايش م
ويسد ه مينو در عين حال كه مختصر و كوتااختالفي و نكات خيلي دقيق علمي و فقهي را نياورد 

 بايد مفاهيم را به صورت درست اداء كند . 
 

 دوم بخش

 تبلیغ عملي دين
ملي عمقصد از عمل در مجال دعوت اينست كه داعي بخاطر ازالة منكرات به صورت  – 750

چنان گيرد . هممير اقدام نمايد كه در بيشتر اوقات همين طريقه براي ازالة منكرات مورد استفاده قرا
 بلكه به گيردجايز است كه در عملي كه انجام ميدهيم ، منكر به صورت مستقيم مورد انكار قرار ن
امثال  ورسه صورت غير مستقيم و با اقامة معروفي منكرات نابود گردد . مانند ساختن مسجد ، مد

 الموشي بسوي اسآن كه سبب اقامة شريعت الهي در بعضي جوانب گرديده و بمثابة دعوت خام
 و فضايل اسالمي بحساب مي آيد و فعال ترين وسيلة نشر دعوت الي اهلل ميباشد .

 
 قواعد عمومي در ازالۀ عملي منكر : 

 دليل اساسي در وجوب ازالة منكرات حديث مشهوري است كه ميفرمايد :  – 752
ذَلِكَ أَضْعَفُ مْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَلَانِهِ فَإِنْ فَبِلِسَ تَطِعْلَمْ يَسْمَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ  »

 (صحيح مسلم ، كتاب اإليمان ، عن ابي سعيد الخدري « ) الْإِيمَانِ 
آنرا  ا زبانشبآنرا با دستش تغير دهد . اگر نميتوانست كسي از شما كه منكري را ديد بايد » 

 «نست با قلبش و اين ضعيف ترين ايمان است تغير دهد و اگر نميتوا
حق  دعوت يكي از صورتهاي از بين بردن عملي منكرات اينست كه موانع را از سر راه خير و
 ز آن خيرتر ابرداريم . زيرا هر منكري كه در جامعه جاي ميگيرد به اندازة وسعت خود و حتي بيش

حقق اه تر كردن موانع راه دعوت حق ، رو دعوت حق را تحت الشعاع قرار ميدهد . بنابرين دو
 . ندكت نماييف حرانند كه بسوي معروخير و خوبي را در برابر مردم باز نموده و آنها به آساني ميتو

در باب امر به معروف و نهي از منكر قواعد عمومي اي را ذكر نموديم . اين قواعد  – 753
از فقاهت و علميت الزم در مورد منكراتي داشته  درينجا نيز مورد تذكر ميباشد . بنابرين داعي بايد
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باشد كه ميخواهد آنها را از بين ببرد . و بايد در ازالة آن رفق و نرمي را فراموش نكند . زيرا مقصد 
او از بين بردن منكرات است نه اينكه ميخواهد از مردم انتقام بگيرد . اين نكته را در حديث نبوي 

 وانيم :ذيل بخوبي مشاهده كرده ميت
واأاهإرِيُقوا عالاى ب اوإلِِه ذانُواًب ِمنإ مااٍء أاوإ  داُعوهُ  مإ راُسوُل اَّللِا  ف اقاالا ِلاُ وا بِهِ ي اقاعُ أانا أاعإراابِيًّا ابالا ِف الإماسإِجِد ف اثاارا إِلايإِه النااُس ل »

 ( عن ابی هريره ، کتاب األدباری ح البخي)صح«  سِيرِينا عا مُ وا ساجإًَل ِمنإ مااٍء فاِإّنااا بُِعث إتُمإ ُمياسِيرِينا واَلاإ تُ ب إعاثُ 
. اما  ا بزننددر مسجد بول كرد ، مردم به خشم آمده و ميخواستند كه او رمرد باديه نشيني » 

( اك گرددپتا آنجا  را بريزانيد ) فرمود : او را بگذاريد ! وباالي بولش دلوي پر از آب رسول اهلل 
 «نده بر انگيخته شده ايد ، سختي كننده كه بر انگيخته نشده ايد !!شما كه آسان كن

يد و ت نماالزم است كه قبل از اقدام به ازالة منكر معيني به مفاسد و مصالح كار خود دق
چهارم  اعدةقاضرار و منافعي را كه بر كارش مرتب ميگردد بايد به درستي تعين نمايد . همچنان 

ه در يد كوف و منكر ذكر نموديم بايد در نظر داشته و مالحظه نمارا كه در مورد اختالط معر
ا بخته مورد شخصي كه منكرات را همراه با بعضي معروف را مرتكب ميشود و يا معروفهاي آمي

 منكرات را انجام ميدهد ، كدام نوع اقدام مفيد و مناسب است . 
 ز : اييم كه عبارت اند درينجا قواعدديگري را در مورد ازالة منكرات مي افزا – 754
 اول :  ۀقاعد

البته  .ار باشد رخوردكسيكه اقدام به ازالة منكر ميكند بايد از توان و قدرت الزم براي ازالة آن ب
 ثال اميريل مقدرت و توان هر داعي نظر به موقعيت و جايگاه اجتماعي او متفاوت ميباشد . بر سب

 وة دولتي سلط امر و نهي در اختيار او قرار داشته و عمومي از بيشترين قدرت برخوردار است زيرا
ه همه بسبت شرعي در دست او ميباشد . لذا او بيشتر از ديگران توان ازالة منكر را داشته و ن
رد قبول و موابيشترين مسئوليت را بعهده دارد . مرد در خانه اش سلطة شرعي داشته و امر و نهي 

 ايد . م نمخود مسئول بوده و بايد به ازالة منكرات اقدا ميباشد ، لذا او در محيط خانوادگي
ت شريع وجوب ازالة منكر فقط در صورتي ساقط ميگردد كه موانع شرعي و معاذير مقبول در

ينست كه ارعي شعرض اندام نموده و او را از انجام اين مسئوليت بازد دارد . كه يكي ازين موانع 
ورت رينصدگتر گرديده و وخامت اوضاع را بيشتر سازد . ازالة بعضي از منكرات سبب مفاسد بزر

 است كه داعي در روشنايي قواعد فوق الذكر عمل مينمايد . 
اگر داعي توان الزم براي ازالة منكر را نداشت و يا در صورت ازالة منكر ، مفسدة  – 755

ه و او را حتي از بزرگتر از آن بروز ميكرد و يا ضرر غير قابل تحملي را متوجة شخص داعي نمود
تغير زباني منكر نيز مانع ميگرديد ، درينصورتها بايد از اقدام عملي براي تغير منكر اجتناب نموده و 
به تغير قولي آن متوسل شود و اگر اين توان را نيز در خود نميديد به تغير قلبي منكر اكتفاء كند 
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 چنانچه كه در حديث فوق بيان شده است . 
بي و هلل بن ات عملي اين قاعده در عصر نبوت ميتوانيم از آزاد گذاشتن عبدااز تطبيقا – 756

دانست بازهم از باوجود اينكه نفاق آنها را مي ساير منافقين در مدينه ياد آور شد . رسول اهلل 
ارند كه داني مؤاخذه و مجازات آنها اجتناب كردند . زيرا ميدانستند كه آنها طرفداران و همكار

بب سنكر است ين مصبات جاهلي در كنار او ايستاده اند ومجازات آنها كه يگانه راه ازالة ابنابر تع
ميگردد كه معروف بزرگتري كه وحدت مسلمين است از بين برود و قومش بخاطر تعصب و 

راي و ب حميت قومي به خشم آيند و اين كار سبب متنفر شدن قبايل دور دست از اسالم گرديده
ب و يارانش اصحا ينة تبليغات سوء آماده گرديده و به مردم ميگويند كه محمد دشمنان اسالم زم

 را به قتل ميرساند . 
 قاعدۀ دوم : 

 ،وع تساهل كراهيت داشتن و بد ديدن منكر آخرين درجة مقابله با منكر بوده و هيچ ن  – 757
 ايد منكرن ب؛ هر مسلما رخصت و كوتاهي در آن جايز نميباشد . عالوه برآن با تأكيد بايد گفت كه

قتضاي را مرا به صورت كامل و قطعي بد ديده و هيچ نوع تساهلي در برابر آن نداشته باشد . زي
ا بني اهلل دشم ايمان اينست كه مؤمن محبت و دشمني او با گفتارها و كردار ها موافق با محبت و يا

يماني قص اردو جانب نشاندهندة نهمان اعمال و اقوال باشد . و هرگونه نقصي درين موافقت در ه
س سازد . پنمي ميباشد . زيرا بغض قلبي در برابر منكر هيچ ضرري را از ناحية ديگران متوجة انسان
ة قلب مرد ده وكسيكه منكر را در قلب خود بد نميبيند ، معلوم ميشود كه به نقص ايماني گرفتار بو

ر ، در آخ است نكر را با دست و زبان ذكر نمودهدر سينه دارد . چنانچه در حديثي كه مراتب تغير م
 « ود ببعد ازين به اندازة دانة ارزن در قلب او ايمان نخواهد » آن وارد گرديده است كه 

تر از ا باالراما ازالة منكر با دست به حسب توان واجب ميباشد . زيرا اهلل متعال هيج كسي 
و  اشتهدر مقابل منكر به صورت كامل وجود توانش مكلف نميگرداند و زمانيكه كراهيت قلبي د

ا به ود رخيت ، درينصورت است كه فرد مسلمان مكلفارادة كاملي در ازالة آن وجود داشته باشد 
 جام داده است و مستحق ثواب شناخته ميشود . اندازة توان خود ان

  قاعدۀ سوم :
براي تغير منكر ميباشد . اين قاعده عبارت از جواز استعانت به بعضي كارهاي مباح  – 758

اساس اين مسئله در مشروعيت تأليف قلوب انسانهايي بسوي اسالم نهفته است تا آنكه از شر 
دستبردار گرديده و بسوي خير حركت كنند . اگر چه اين تأليف بوسيلة مال ممكن باشد، داعي 

» ده است كه ميفرمود : روايت ش آن خود داري نكند . چنانچه از عمر بن عبدالعزيز بايد از بذل 
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سوگند به اهلل كه هيچ كاري از امر دين را در مقابل شان قرار نميدهم مگر اينكه گوشة از دنيا را نيز 
با آن همراه ميسازم تا بوسيلة آن دلهاي شان را نرم نمايم . تا مبادا اعمال و كرداري از آنها در 

 « شته باشم برابرم صادر گردد كه توان و طاقت برداشت آنرا ندا
 ناسبيمبنابرين براي داعي جايز است كه شخصي را در برابر منكري كه ترك ميكند ، عوض 

ة ايش جايزه بربدهد . مثالً اگر پسرش يا يكي از دوستانش به گناه قمار گرفتار بود ، ميتواند ك
 تخصيص دهد كه در صورت پيشي گرفتن از ديگران در يك مسابقة جايز مانند دوش ، اسپ

ي و گرد سواري ، تير اندازي و امثال آن نصيبش خواهد شد .و اگر گرفتار منكري چون بيهوده
نزه از و م رفتن به اماكن لهو و لعب بود ، ميتواند كه در مقابل آن برايش زمينة سفرهاي پاك
ه در كاند منكرات را آماده سازد و اگر ميالن به رشوت ستاني و اخذ اموال مردم داشت ، ميتو

  ض ترك آن معاش و اجورة او را بيفزايد .عو
 

 سوم بخش

 تبلیغ بوسیلۀ سیرت نیك

 

 اهمیت سیرت نیك : 

 م عبارتيكي از وسايل بسيار مهم و مؤثر در دعوت الي اهلل و جذب مردم بسوي اسال – 759
قدوه  ي رااز سيرت نيكوي داعي و كردار نيك و صفات حميده و اخالق پاكيزة او ميباشد كه داع

تاب كمقتداي نيك براي ديگران قرار ميدهد . او با اين صفات و خصايل نيك خود همچون  و
ا راسالمي  اهيممفتوح در برابر ديگران قرار گرفته و مردم ميتوانند كه در شخصيت او ارزشها و مف

روش  ودار به خوانش بگيرند و بسوي اين ارزشها به حركت افتند . زيرا تأثيرگذاري بوسيلة كر
 لح، بمراتب بيشتر از گفتار ميباشد . صا

لة سيرت با مراجعه به تاريخ دعوت اسالمي ميبينيم كه در اكثر مناطق اسالم بوسي – 760
وي ا بسرنيكوي مسلماناني نشر گرديده است كه انظار غير مسلمين را بخود جلب كرده و آنها 

 اسالم و قبول دين الهي كشانده است . 
با سيرت نيكوي خود براي ديگران تقديم ميكند ، در حقيقت امر پس قدوة حسنه كه داعي 

دعوت عملي مردم بسوي اسالم بوده و غير مسلمين حقانيت اسالم را در وجود آنها مشاهده 
نموده و متيقن ميشوند كه اسالم از سوي اهلل متعال نازل گرديده است . بخصوص انسانهاي كه از 
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 د زود تر از ديگران به اين حقيقت دست مييابند . فطرت سليم و عقل سالم برخوردار ان
دن يمان آوراز سوابق تاريخي در اهميت سيرت نيك براي داعي و اثر آن باالي مدعو و ا – 761

از غار حراء   آنها ميتوان از ايمان آوردن خديجه رضي اهلل عنها ياد آور شد . زمانيكه رسول اهلل
 :  گفتند ابر جواد ، به خديجه رضي اهلل عنها شرح داد ايشان دبرگشته و حادثة را كه در آنجا رخ د

ُ أاباًدا إِناكا لاتاِصُل الراِحما وا »  « لضايإفا واتُِعُْي عالاى ن اوااِئِب احلإاقِي ُب الإماعإُدوما وات اقإرِي اكالا واتاكإسِ ُل الإ َتاإمِ وااَّللِا ماا ُيإزِيكا اَّللا
 شه رضی اَّلل عنها (يوحی ، عن عاح البخاری ، کتاب بدء الي)صح
داري از وست ميسوگند به اهلل كه اهلل ترا هيچ وقت رسوا نميسازد . زيرا تو صلة رحم را پي» 

ا در رردم مناتوانان دستگيري ميكني، به مساكين معاونت ميرساني ، مهمان را گرامي ميداري و 
 « مشكالت حق كمك مينمايي

را  امبر حسنة او را ياد آور شده و مطابق آن رسالت پي به اين ترتيب صفات نيكو و سيرت
 تصديق نمود . 

 در حديث ديگري ميخوانيم كه : 
 آمده و پرسيد: تو كيستي ؟ مرد باديه نشيني نزد رسول اهلل » 

 ايشان فرمود : من محمد بن عبداهلل هستم . 
 اعرابي گفت : تو همان كسي هستي كه ترا كذاب ميخوانند ؟

 فرمود : من همان كسي هستم كه مرا كذاب گمان ميكنند .  پيامبر 
 اعرابي گفت: اين چهرة تو چهرة درغگويان نيست . بسوي چه چيزي دعوت ميكني؟

ردم ايمان آو امور اسالم را برايش شرح داد ، مرد باديه نشين گفت : من بتو چون رسول اهلل 
  «نيست و محمد فرستادة اهلل است و شهادت ميدهم كه جز اهلل واحد هيچ معبود برحقي 

هل اخصات درين روايت ميبينيم كه مرد باديه نشين از چهره و برخورد نيكوي شان كه از مش
ند حق ميك صدق و راستي است ، دانست كه او پيامبر راستين اهلل ميباشد و دعوتي را كه ارائه

 ميباشد . 
 

 بنیادهاي سیرت حسنه :

ه داعي را بحيث قدوه و مقتداي ديگران قرار ميدهد بر دو سيرت حسنه و نيكويي ك – 762
اصل عمده استوار ميباشد . يكي اينكه از حسن خلق برخوردار باشد . ديگر اينكه قول و عملش با 
هم مطابقت داشته باشد . زمانيكه  اين دو اصل در شخصيت داعي تكامل يافت ، سيرت او بحيث 
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 ته و دعوت خاموشي را بسوي اسالم رهبري خواهد كرد . اسوه و پيشوا براي ديگران قرار گرف
نماي اما اگر يكي ازين دو اصل در شخصيت او وجود نداشت ، سيرت او نه تنها بحيث ره

ز  بايد ااهلل ديگران واقع نميگردد بلكه سبب متنفر شدن مردم از اسالم ميگردد . پس داعيان الي
بب توجة جدي نموده و با سيرت ناقص خود سپروردگار شان بترسند و به اين دو اصل مهم 

 متنفر شدن مردم از اسالم نشوند . 
 اخالق حسنه :   –اصل اول 

رح و در مورد حسن خلق در فصلهاي گذشته بحثهايي داشتيم كه تحت عنوان اخالق داعي ش
 مهم صفت توضيح گريدد و درينجا ضرورتي به تكرار تمام آن ديده نميشود . اما درينجا به دو
يباشد مورت اخالقي يكبار ديگر اشاره نموده و تأكيد ميكنيم كه اين دو صفت براي داعي اشد ضر

ا به و . و آن عبارت از صبر و گذشت است . زيرا داعي حتماً مورد آزار و اذيت قرار گرفت
ه رسيدمشكالتي در  مسير دعوت مواجه ميشود اگر صبر و حلم در شخصيت او به درجة پختگي ن

د ميكند ه ايجافسادي ك» حتماً برخورد نادرستي  از وي سرزده و به گفتة امام ابن تيميه  باشد ،
 اهلل متعال ميفرمايد : « . بيشتر از اصالحي خواهد بود كه ببار مي آورد 

          األعراف(/1) 
 «   گرداناز نادانان روى ب ، و به كار پسنديده فرمان ده ، و ت را پيشه كنگذش عفو و» 
 : ز زبان لقمان عليه السالم حكايت مينمايد كه فرموداو

         9        

    /لقمان(1) 
از  ] بر آنچه وازدار از كار زشت ب مردم را به كار پسنديده وادار و ! نماز را برپا دار و پسركم» 

آن  مت بر، كه اينها از امورى است كه مالز رسد شكيبايى كن [ به تو مي  ها سختى مشكالت و
 «  از واجبات است

 امر نموده و و ساير انبياي كرام را كه ائمة دعوت اند به صبر  به همين علت است كه پيامبر
 ميفرمايد : 

 9  9      /األحقاف(5) 
 «  گونه كه پيامبران اولوالعزم صبر كردند كن همان پس صبر» 

هر  ه اهميت ولزوم آنرا برايبلكه صبر را همراه و يكجا با رسالت ذكر نموده است ك
 به هلل اسول دعوتگري ثابت ميسازد . چنانچه اهلل متعال در نخستين آيتي كه بعد از مأمورشدن ر

 تبليغ نازل كرد ، فرمود : 
        9         
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    9   /المدثر(1-)
ات را  جامه ( و،) دار پروردگارت را بزرگ ( و،) بيم ده ( برخيز و1!) جامه برخود پوشيده اى» 
رگ [ بز آن را [ در حالى كه ] احسانت را بر ديگران ] ( و5از پليدى دور شو) (و4،) كنپاك 

 « ( 7.) رزو[ براى پروردگارت شكيبايى  بر آزار دشمنان ] ( و6،) ، منت مگذار فراوان بينى و
ه ببا امر  آنرا ومي بينيم كه آيات فوق الذكر رسالت بسوي خلق را با امر به انذار آغاز نموده 
بر انذار، ص ازد صبر كردن به آخر رسانده است . بنابرين گفته ميتوانيم كه دومين وجيبة داعيان بع

 ميباشد . 
ن حقيقت اينست كه داعي بوسيلة صبر و گذشت در برابر جاهالن و اذيتهاي آنها چنا

و حتي  .مؤفقيتهايي را بدست مي آورد كه بدون اين دو صفت حصول آن براي او ممكن نميباشد 
 ق ازگفته ميتوانيم كه اين دو صفت حميده در هر صورتي سبب هدايت مردم و پذيرش دعوت ح

 سوي معاند ترين افراد نيز خواهد شد . 
 : مطابقت قول و عمل  - دوم  اصل

ول او قاصل دوم درين رابطه كه خيلي مهم است ، اينست كه عمل داعي بايد مطابق  – 764
يرا نفس . ز باشد . بنابرين داعي بايد از اعمالي كه با سخنانش مخالف است جداً خود داري كند

به همين  .ت كه از سخنان كسي كه قول و عملش يكسان نيست ، متأثر نميشود انساني به گونة اس
 علت است كه شعيب عليه السالم اعالن مينمود كه : 

            /(88)هود
 «   ب شومدارم خود مرتك خواهم آنچه كه شما را از آن باز مي  من نمي  و »

 . اشته استحذر دو از ارتكاب آن بر و اهلل متعال از مخالفت كردار با اقوال به شدت نهي نموده
          9        

   /الصف(-) 
شدت موجب  بهاهلل  ( نزد2؟) كنيد گوييد كه خود عمل نمي  ! چرا چيزى را مي  مناناى مؤ» 

 «  ( 3.) كنيد خشم است كه چيزى را بگوييد كه خود عمل نمي 
در  يگويدپس داعي بايد هميشه بكوشد كه كردار و افعالش موافق با گفتارش بوده و آنچه م

 دم واقع گردد . عمل پياده نمايد تا سخن و دعوتش مورد قبول مر
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 هـخاتم
 

ت . پس اين بود شرحي در مورد اصول دعوت كه اهلل متعال برايم ممكن و ميسر ساخ – 765
گر و ا اگر در سخنانم راه صواب را پيموده ام از فضل و مرحمت پروردگار كريم و رحيم است

 يباشد . مرئ ز آن بمرتكب خطاء و لغزشي شده ام از اهلل متعال مغفرت ميخواهم و اهلل و رسولش ا
 من خود را درين مسير پيرو پيامبري ميدانم كه فرمود : 

                    

(88/دهو)                                                                                                             
[  يارى ه ]توفيقم فقط ب و ; خواهم [ نمي  شما را تا جايى كه قدرت دارم جز اصالح ]» 

 «  گردم به سوى او باز مي  بر او توكل كردم و ; خداست
پاداش  وخير  تاب را وسيلةو در اخير از اهلل متعال كه برترين مسؤول است ميخواهم كه اين ك

 : ترموده اسان فرداند كه در مورد شبراي نويسنده و خوانندة آن گرداند و ما را از جملة كساني بگ
       5       

               

      /يونس(-10) 
ا ران آنان دگارش، پرور اند كارهاى شايسته انجام داده اند و ترديد كسانى كه ايمان آورده بى» 

 ، ست[ آنها جارى ا قصرهاىِ هاى پر نعمت كه نهرها از زير ] به سبب ايمانشان به بهشت
ى نقص ر عيب وه! از  الها:  [ اين است كه [ نيايششان در آنجا ] آغازِ ( ]9.) كند راهنمايى مي 

ين اايششان ني بخشِ پايان ، و درود اهلل در آنجا به آنان عطا كردن سالمتى كامل است ، و منزّهى
 « ( 10.) مربى جهانيان است اهلل مالك و ةها ويژ است كه همه ستايش

 َل ابهللإ و هللا املستعان و َل حول و َل قوة
 دَن ممديی اَّلل تعالی علی سو صل

 ْيو علی آله و اصحابه أَجع 
  .ْيو احلمد َّلل رب العامل 
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